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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 

Pensar o trabalho de ator no contexto de um treinamento específico é atentar para as 
demandas deste ator, é proporcionar-lhe um solo fértil e seguro de trabalho, construído 
cotidianamente, como resultado de um esforço e necessidade pessoal de cada um. No 
curso/treinamento Improvisação por Princípios o que se buscou foi justamente a criação de 
um ambiente propício ao desenvolvimento de cada ator-em-treinamento e mais do que tudo 
um espaço de construção de uma autonomia, que quando conquistada pelo ator, segue consigo 
por toda uma trajetória profissional. O que se entendeu aqui é que a Improvisação como base 
de treinamento para o ator propicia a este as circunstâncias para a percepção, conscientização 
e desenvolvimento em sua prática, dos Princípios que regem o trabalho de atuação. Tais 
Princípios, identificados nas vivências e reflexões de diversos profissionais das artes cênicas, 
de ontem e de hoje, foram aqui categorizados e analisados, de modo a verificar sua 
essencialidade para o ofício do ator. A Improvisação, tida como Princípio e como estratégia 
de desenvolvimento de Princípios, foi experimentada em suas diferentes vertentes: recurso de 
preparação do ator; método de criação cênica e espetáculo em si, de modo que os atores 
tiveram, mediante uma série de apresentações de Improvisação, a oportunidade de se colocar 
diante de espectadores, experimentando esse encontro ainda em contexto de treinamento. A 
prática do Viewpoints de Anne Bogart e Tina Landau e a prática do Impro de Keith Johnstone, 
constituíram o suporte técnico que deu estrutura às Improvisações. Procurou-se estabelecer 
um diálogo constante com os atores-em-treinamento, de modo que a escrita da tese veicula 
sempre que possível suas vozes.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Princípio, Improvisação, Treinamento, Ator. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

 
 
To think of the acting craft in a specific training context is to perceive the demands of this 
actor, it is to provide him with a secure and fertile ground for work, daily built, as a result of 
personal need and effort. What was searched for in the training course Improvisação por 
Princípios was the construction of a favorable environment for the development of each 
actor-in-training, and above all, a space for achieving an autonomy which, when conquered 
by the actor follows him throughout his professional carrier. What was understood here was 
that Improvisation as basis of training provides the actor the circumstances for perception, 
awareness and development in the practice of the Principles, which guide the craft. These 
Principles identified in the experience and reflection of several professionals of the dramatic 
arts, of all times, were categorized and analyzed in a way to certify their essentiality for the 
acting craft. Improvisation as a Principle and as a strategy of development of other Principles 
was experimented in its different aspects: resource for the preparation of actors, method for 
scene and spectacle creation, in a way that the actors had the opportunity of facing spectators 
in a series of presentation of Improvisations experimenting this encounter still in the context 
of training. The practice of Viewpoints by Anne Bogart and Tina Landau and the practice of 
Impro by Keith Johnstone were the technical support, which gave structure to the 
Improvisations. There was always the attempt to establish a dialogue among the actors-in-
training in a way that their voices would mingle with the writing of the thesis. 
 
 
 
 
 
Key-words: Principle, Improvisation, Training, Actor. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 As frequentes questões que acompanham um ator em sua trajetória profissional 

começam com “como”. Como trazer para si a atenção do espectador? Como expressar um 

sentimento? Como comunicar um pensamento? Como pronunciar uma palavra? Como criar 

um ambiente? Como provocar uma reação? Como ser crível? Todas estas são questões que 

referem-se às escolhas que cada ator pode e deve fazer para enfrentar os desafios diários do 

seu ofício. Como atriz, estes são também os “comos” que me movem.  

 As respostas a essas questões serão sempre relativas justamente por serem escolhas. 

Escolhas que se definem no fluxo constante entre o fazer e o refletir próprio das salas de 

trabalho, constituindo o movimento de que trata esta tese. O movimento resultante do 

enfrentamento das questões que norteiam a práxis do ator que, na busca pelos fundamentos da 

sua arte, constrói o conhecimento que a sustenta. 

 Sendo essa busca guiada por práticas e teorias do trabalho de ator é necessário definir 

a que prática e teoria se refere o presente estudo. Como o leitor poderá perceber ao longo 

deste volume, o que se buscou aqui foi o estabelecimento de Princípios1 que, tendo sido 

propostos por diferentes atores, encenadores ou diretores teatrais em suas poéticas, de ontem e 

de hoje, foram percebidos como possíveis fundamentos para a prática da atuação teatral. E o 

contexto prático em que esse fluxo fazer/refletir se estabeleceu foi o de um treinamento de 

ator voltado para a Improvisação2. Sendo assim, haverá aqui uma diversidade de vozes com as 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 O termo Princípio virá com destaque (inicial maiúscula) sempre que referir-se ao conceito de Princípio que 
constitui o objeto de pesquisa da presente tese. Conceito este que será estabelecido logo no primeiro capítulo. 
"!O termo Improvisação será constantemente utilizados com destaque (inicial maiúscula) por tratar-se de um dos 
Princípios apontados no primeiro capítulo e cuja importância será percebida ao longo da presente explanação.  
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quais se procurou estabelecer um diálogo profícuo no sentido de ampliar o leque de 

possibilidades e escolhas para o ator. 

 O primeiro capítulo da tese aponta para os Princípios que foram identificados em meio 

às reflexões teóricas de pesquisadores diversos da área teatral, estabelecidas, como dito 

acima, a partir de práticas teatrais de ontem e de hoje. Essa identificação inicial foi 

constantemente norteada pela minha trajetória como atriz, desse modo, os Princípios aqui 

apontados, ainda que sustentados por teorias diversas, não deixam de ser um reflexo das 

minhas escolhas profissionais. 

 A necessidade de se colocar à prova ou, minimamente, de se verificar a procedência 

de tais Princípios, levou ao estabelecimento de um espaço de investigação no qual se pudesse 

concretizar o diálogo anteriormente apontado. Esse espaço foi constituído pelo 

curso/treinamento Improvisação por Princípios, realizado na Universidade de Brasília, como 

curso de extensão. Sendo a Improvisação um elemento fundamental para o presente estudo, 

seu segundo capítulo foi dedicado ao aprofundamento dessa, incluindo um panorama 

conceitual, sua aplicabilidade no fazer cênico e as técnicas que foram estrategicamente 

introduzidas no treinamento: Viewpoints e Impro. O que se vai perceber é que a Improvisação 

teve um grande peso na presente tese porque, além de ser um Princípio como tantos outros, 

foi percebida como estratégia e instrumento técnico para o desenvolvimento dos demais 

Princípios, e ainda, um canal para viabilizar o contato dos chamados atores-em-treinamento 

com espectadores, por meio de apresentações de Improvisação. 

 O capítulo que segue, o terceiro, constituiu o memorial no qual se retomou toda a 

trajetória do curso/treinamento, de modo que cada atividade foi descrita e analisada em 

diálogo com as impressões dos atores-em-treinamento. E, ainda numa perspectiva de retomar 

aqui a memória do trabalho prático realizado, juntou-se a este o capítulo quatro, que retoma a 

série de apresentações de Improvisações realizadas, avaliando as etapas em que estas foram, 

gradativamente,  inseridas na rotina do curso/treinamento. 

 A última etapa da trajetória que constitui a presente tese, ou melhor, o capítulo V, 

tratou-se da análise final acerca das práticas veiculadas no curso/treinamento, levando em 

consideração toda a conceituação proposta para os Princípios no capítulo I. Deste modo, o que 

se procurou estabelecer foi uma avaliação final dos caminhos aqui propostos, mantendo neste 

último diálogo, sempre que possível, as diversas vozes que se fizeram presentes até então.  

 Todo esse caminho de pesquisa percorrido no universo do ofício de ator teve como 

meta primordial contribuir para uma crescente autonomia desse ator. Mas, o que se entende 

aqui por autonomia? 
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Segundo o filósofo grego da atualidade, Cornelius Castoriadis: “A autonomia consiste 

em se dar sua própria lei.” (1999, p. 217) O que estaria em oposição à noção de heteronomia, 

em que o ser é regido por leis que são externas a ele. Nesse sentido, a autonomia no ator 

resultaria da definição, pelo próprio ator, de quais são as leis que devem nortear seu trabalho. 

Isto, aqui, já bastaria para compreender porque se busca a autonomia por meio da 

determinação de Princípios que, no caso do ator, são leis não muito rígidas e absolutas a 

orientar suas buscas e criações. Todavia, o próprio Castoriadis veicula à noção de autonomia a 

ideia “do vivente como ser para si” (1999, p. 217). E, nesse sentido afirma: 

 

A natureza não é para o vivente um jardim onde florescem “informações” 
que ele só faria colher: o vivente cria o que é, para ele, informação, dando a 
“X” uma forma e investindo essa forma de pertinência, de peso, de valor, de 
“significação”. O vivente põe em imagens e põe em relação – em outras 
palavras, constitui para si uma dimensão estética e uma dimensão lógica – 
estética e lógica, imagens e relações sempre intrincadas e implicadas umas 
nas outras. (CASTORIADIS, 1999, p. 218) 

 

 O ator pensado como esse vivente e pensado no contexto de seu treinamento, é esse 

ser para si, é quem dá sentido a todos os elementos que o envolvem e que envolvem seu 

ofício. É o ator que cria as dimensões estética e lógica que permeiam sua criação. Sua 

autonomia perpassa essa possibilidade que tem de criar seu próprio mundo. E mais do que 

isso o ator é o vivente que “se põe como autofinalidade” (CASTORIADIS, 1999, p. 218) e 

como tal, se recria a si mesmo. 

Para fechar essa questão da autonomia, uma outra tradução para a palavra grega 

[!"#$] ou arkhê: “significa autoridade, poder e governo.” (ARISTÓTELES, 2006, p. 129, 

nota 166) Partindo daí, a ideia de autonomia para o ator, entendida como a possiblidade deste 

se dar suas próprias leis ou definir os Princípios que o guiam, pode ser entendida também 

como uma forma de conquista do poder. O ator autônomo é aquele que se governa a si 

mesmo. 

Fica claro, então, que a meta da presente tese refere-se à possibilidade de proporcionar 

ao ator um conhecimento acerca dos diversos Princípios que, no meu entender, regem a arte 

da atuação. E, tendo o domínio deste conhecimento, o ator usa de sua autonomia para 

apropriar-se e dar sentido àquilo que lhe aprouver, estabelecendo suas próprias escolhas. 

 



!

!

!

!

!

!

!

1. CAPÍTULO I – PRINCÍPIOS 
 

 

 

 A razão de estar, no contexto de uma tese de doutorado, propondo a compreensão e 

prática do trabalho de ator a partir da noção de Princípios, resulta, primordialmente, da minha 

experiência dos últimos anos em abordar tal trabalho a partir dos estudos da Antropologia 

Teatral. Mas, ainda que, o que se entenda por Princípios no trabalho de ator na presente tese, 

esteja relacionado à noção da Antropologia Teatral, não se restringe a ela.  

 Muito antes mesmo de serem formulados os pressupostos teóricos de tal linha de 

estudos, já havia uma preocupação com a identificação de Princípios que norteassem a arte de 

ator. Acerca do livro de Stanislavski, A Preparação do Ator, essa atenção por parte do 

encenador fica clara em dois momentos distintos e significativos, ainda que não tenham sido 

escritos por ele, isto é, na Apresentação de Martim Gonçalves e na Nota da Tradução para a 

língua inglesa. Na Apresentação, Martim destaca toda uma linhagem de mestres do teatro que 

seguiram nessa busca:  

 

A formalização da técnica de interpretação realizada por Stanislavski não 
constitui um fenômeno isolado. É o resultado do interesse e da busca de 
muitos artistas, tais como: Antoine, Copeau, Craig e outros que tentaram 
fazer a revisão dos princípios básicos da arte de representar (grifo meu). 
(STANISLAVSKI, 1994, p. 10)  

 

 Já a tradutora e estudiosa da literatura russa, Elizabeth Hapgood, a quem foi confiada a 

tradução desse primeiro volume da obra de Stanislavski, ressalta a abrangência e importância 

que esta obra alcançou: 
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O livro, de fato inclui frequentes formulações de princípios gerais de arte 
(grifo meu), mas a grande tarefa que se impôs o autor foi a de incorporar 
esses princípios nos exemplos práticos mais simples (grifo meu), para 
servirem como base de trabalho, dia após dia, mês após mês. Esforçou-se 
para tornar tão simples os exemplos, tão próximos das emoções, que tanto se 
encontram num país como em outro, que eles podem ser adaptados às 
necessidades dos atores, quer tenham estes nascido na Rússia ou na 
Alemanha, na Itália, França, Polônia ou Estados Unidos. (STANISLAVSKI, 
1994, p. 16) 

 

 Essa busca por Princípios se dá no sentido de responder certas perguntas básicas que, 

conforme Grotowski, foram muito bem formuladas por Stanislavski e, desde então, foram 

sendo respondidas das mais diferentes maneiras. Trata-se de perguntas referentes ao “como” o 

ator realiza seu trabalho. O próprio Grotowski, na organização de seu Teatro Laboratório, 

percebe a aventura que é se lançar numa pesquisa sobre um campo cujas respostas não 

poderiam ser absolutas, mas podem e devem buscar o máximo de precisão: 

 

Embora levando em consideração o fato de que o domínio no qual a nossa 
atenção está centrada não é científico, e de que nem tudo pode ser definido 
(na verdade, muitas coisas não devem ser), tentamos contudo determinar 
nossos objetivos com a precisão e a consequência características da pesquisa 
científica. (GROTOWSKI, 1987, p. 103-104) 

  

 Pode-se considerar também a fala de Meyerhold ao afirmar que o ator que ele 

vislumbra para um teatro renovador, “constituirá um código de princípios técnicos, do qual 

será possível deduzir o estudo dos princípios da representação  (grifo meu) das grandes 

épocas teatrais. Existe uma série de axiomas obrigatórios para todo ator, qualquer que seja o 

teatro onde ele crie.” (In CONRADO, 1969, p.108-109) 

 Pelas citações acima, percebe-se que o caminho de busca e pesquisa acerca das 

premissas, dos fundamentos, dos alicerces da arte de ator é um percurso bastante longo e 

pode-se dizer permanente, enquanto se faça teatro. As contribuições dos mais diferentes 

encenadores, diretores, mestres, pesquisadores e pedagogos envolvidos com o ofício do ator, 

além dos próprios atores que se debruçam sobre sua prática, geram novos questionamentos e 

reposicionamentos acerca das velhas e constantes perguntas já elaboradas. Neste contexto, a 

presente pesquisa segue o fluxo de procura, aproveitando as mais diferentes contribuições que 

a antecedem, para que as conclusões aqui geradas sirvam, por sua vez, como instrumental 

para o ator e para novas e/ou revisitadas reflexões. 

 A proposta aqui é da expansão da noção de Princípios, através de uma ampla 

categorização dos mais diferentes fundamentos que regem o trabalho do ator, sem se limitar 
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aos princípios-que-retornam, propostos pela Antropologia Teatral, mas que também serão 

aqui observados. Há de se ressaltar que a ideia de estabelecer uma categorização tem como 

intenção a organização dos Princípios a serem identificados, facilitando assim a sua 

compreensão e aplicação no trabalho do ator, visto que a finalidade norteadora que guia a 

presente pesquisa é a autonomia do ator no exercício da sua arte. 

 Para construir, então, a categorização dos Princípios aqui sugerida, o caminho a ser 

percorrido inicia-se por rever a conceituação do termo utilizado, ou seja, princípio. Em  

seguida, para viabilizar o estabelecimento de categorias que abranjam os diferentes Princípios 

do trabalho de ator e também para identificar os mesmos, propõe-se uma revisão de diferentes 

abordagens teórico-práticas estabelecidas a partir de poéticas teatrais diversas. Dentre os 

mestres, diretores, encenadores, atores e pesquisadores visitados e revisitados encontram-se 

não somente nomes já consolidados, cujos trabalhos são a base para a pesquisa em teatro nos 

últimos dois séculos aproximadamente, como também os homens e mulheres profissionais do 

teatro que se ocupam hoje da criação, reflexão e consequente ampliação desta arte como área 

de conhecimento da humanidade. 

É a partir da identificação dos Princípios presentes nas práticas e teorias destes, 

simultaneamente, mestres e aprendizes do teatro, que se pretende delinear diferentes 

categorias tornando-as representativas de tais Princípios, ao invés de fazer com que estes se 

encaixem em categorias criadas fortuitamente. 

 

 

!"!#$%&$'()*+&,%#-.(&$/-(%!
 

 

 Apesar de ser à primeira vista um termo simples e cotidiano, a noção que se pretende 

de Princípio deverá ser o mais clara e precisa possível, visto que é a partir desta que se 

identificarão aqueles elementos constitutivos do ofício de ator a serem assim considerados. 

 Para os pré-socráticos, dos quais se destacava Anaximandro, o termo grego [!"#$] 

traduzido por “princípio”, foi supostamente utilizado para “[…] descrever o caráter do 

elemento ao qual se reduzem todos os demais, tal elemento seria, enquanto realidade 

fundamental, 'o princípio de todas as coisas': Neste caso [!"#$] ou 'princípio' seria 'aquilo de 

que derivam todas as demais coisas'.” (FERRATERMORA, 2001, p. 2370-2371). Levando 

em conta o pensamento pré-socrático, princípio não poderia ser plural, na medida em que é 
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dele que provem tudo o mais, assim como não pode também ser definido, pois que não se 

poderia definir uma tal matéria da qual provem todas as coisas. No entanto, há que se 

considerar as contribuições de outros pensadores que, na elucidação do termo citado, 

superaram em muito o pensamento pré-socrático. 

Para dar início a essa trajetória, seguem abaixo as definições encontradas no dicionário 

Novo Aurélio Séc. XXI, para o verbete princípio: 

 

1. Momento, local ou trecho em que algo tem origem; começo. [...] 2. Causa 
primária. 3.Elemento predominante na constituição de um corpo orgânico. 4. 
Preceito, regra, lei. 5. P. ext. Base; germe. [...] 6. E. Ling.  Restrição 
geneticamente imposta a uma gramática. 7. Filos. Origem de algo, de uma 
ação, ou de um conhecimento. 8. Lóg. Na dedução, a proposição que lhe 
serve de base, ainda que de modo provisório e cuja verdade não é 
questionada. (FERREIRA, 1999, p. 1639) 

 

 A partir das definições acima tem-se o termo princípio relacionado às noções de: 

origem, começo, causa, base, germe, elemento constitutivo de algo, preceito, regra, lei. São 

todos sinônimos de Princípio, ou mesmo explicações para o termo, mas que em suas 

especificidades acabam por proporcionar ao conceito discutido diferentes nuances, trazendo 

maior complexidade à sua compreensão. Um princípio pode dar origem a algo, ser seu início, 

mas pode ser também o alicerce, a base sobre a qual esse algo se edifica. Seja como for, sua 

relação com o algo que principia é tão íntima, que pode ser considerado não somente um 

elemento que o constitui, mas a sua própria essência. A ideia de princípio como germe, como 

rudimento de um novo ser, aproxima o conceito do contexto teatral, na medida em que este é 

um espaço de criação e recriação da vida. Identificar os fundamentos que norteiam o trabalho 

do ator no teatro é vislumbrar sua essência. 

 Um princípio pode ser um preceito, uma regra, uma lei, ou seja, pode constituir os 

acordos e determinações estabelecidos de forma prévia a alguma ação, na medida em que 

estes não sejam absolutos, que não sejam definitivos, mas passíveis de transformação e 

reelaboração. Deve ter a solidez e a flexibilidade do bambu. Pode-se dizer que nem todo 

princípio será aceito por todos como tal, visto que não são inquestionáveis, mas aqueles que 

adotam um certo princípio devem ter neste a base sólida de que necessitam em dado 

momento. Todavia, ainda há mais a se dizer acerca do conceito estudado: 

 

Princípio: Significa começo, início, origem, fundamento, primeiro de uma 
série e em geral aquilo de que algo procede, seja de que modo for. No 
sentido original, é o começo de uma grandeza espacial e, por consequência, 
do movimento e do tempo.  (LOGOS, 1992, p. 419) 



 19 

 

 Se já é claro que princípio consiste na origem, no começo de algo, a definição acima 

complementa essa ideia indicando que, esse algo que tem início se estabelece espacial e 

temporalmente, o que reverbera de imediato com o trabalho de ator, visto que este consiste 

em um processo de criação essencialmente permeado pela relação espaço-tempo. E ainda, 

princípio indica aqui o começo do movimento, apontando para a noção do termo encontrada 

em Aristóteles. 

 

Princípio significa [a] a parte de uma coisa a partir da qual pode-se 
empreender o primeiro movimento. [...] [b] o ponto a partir do qual é 
possível que cada coisa seja, do melhor modo, originada. [..] [c] aquilo cuja 
presença determina em primeira instância o surgimento de alguma coisa. [...] 
[d] aquilo a partir do que, ainda que não imanente à coisa, algo nasce e de 
que o movimento e a transformação procedem primordialmente [...] [g] 
aquilo a partir de que uma coisa começa a ser compreensível também é 
chamado de princípio da coisa. (ARISTÓTELES, 2006, p. 129) 

 

 No entanto, movimento em Aristóteles não se restringe aos parâmetros de tempo e 

espaço, sendo entendido também como mudança e transformação, como geração. E mais uma 

vez a noção de princípio esbarra na prática do ator pensada como presentificação, ou seja, 

como processo de constante geração e transformação. O que se quer dizer com essas 

aproximações é que, justamente na identificação dos Princípios que regem o trabalho de ator, 

é que se vai compreender seus processos de criação e constante recriação, que se dão por 

meio dos movimentos que se realizam no espaço e no tempo. 

Mais um aspecto da noção de princípio em Aristóteles mostra-se bastante significativo 

nesta conceituação. Embora o filósofo apresente várias facetas na sua definição para 

princípio, ocorre que, para ele: “É comum a todos os princípios serem o primeiro ponto a 

partir do qual uma coisa ou é, ou vem a ser ou torna-se conhecida1 [...]” (2006, p.130). Desse 

modo, princípio não é a coisa estabelecida, mas aquilo pelo qual a “coisa” virá a ser, é o devir 

da “coisa”. Para Durozoi: “Sinônimo de começo. Daí fonte ou causa, origem de um efeito. 

Por extensão designa o que contém as propriedades essenciais de uma coisa.” (1993, p.382). 

Assim sendo, ainda que não seja o algo que tem origem, constitui a sua essência. 

 Tomando por base as definições acima citadas, é preciso então estabelecer o que 

caracteriza a noção de princípio no contexto pretendido, ou seja, os Princípios no trabalho de 

ator. Como dito anteriormente, os diferentes sinônimos e as diferentes definições de princípio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Numa outra tradução da Metafísica, citada por Abbagnano em seu Dicionário de Filosofia tem-se: “princípio é 
o ponto de partida do ser, do devir, ou do conhecer.” (ABBAGNANO, 2000, p. 792) 
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observadas,  proporcionam ao termo nuances que, de certo modo, se complementam. O termo 

em si já traz as várias conotações que se destacarão conforme o contexto em que for utilizado. 

Desse modo, no contexto aqui proposto, há duas maneiras de se compreender o conceito de 

princípio que parecem atender melhor à necessidade do trabalho de ator: a ideia de 

fundamento e a de ponto de partida, ainda que não excluam de todo outras nuances. 

 A ideia de fundamento como, por exemplo, os fundamentos de um prédio sobre o qual 

este será erigido, parece bastante adequada à noção de Princípio aqui pensada, em especial 

quando se refere à preparação do ator. Esta se faz previamente e, de preferência, ao longo de 

toda a sua carreira, para que o ator possa realizar seu ofício plenamente; trata-se dos alicerces 

de seu trabalho.  

 Por outro lado, o significado dado por Aristóteles, ou seja, ponto de partida, parece ser 

bastante adequado quando se trata propriamente do trabalho criador. A expressão ponto de 

partida traz claramente a ideia de movimento e ação que estão vinculadas ao ofício de ator e 

seu processo de criação. Assim como veicula também a noção de devir e conhecer, que coloca 

a arte do ator não somente no patamar da criação mas também de construção de 

conhecimento. Mas, pode-se também pensar a noção de Princípio no trabalho de ator, como 

aquilo que contém sua essência, visto que são assim entendidos os chamados princípios-que-

retornam da Antropologia Teatral.  

 Na presente pesquisa, a noção de Princípio que norteia sua busca trata do que está na 

base do trabalho de ator, no que tange tanto à sua preparação como a seus processos de 

criação, ou seja: trata dos seus alicerces ou seus fundamentos e trata, igualmente, dos pontos 

de partida que trazem em si a essência do fazer teatral.  

 Outro aspecto primordial acerca da noção de Princípios aqui articulada é que esses não 

são estanques e isolados, visto que estão intrinsecamente relacionados uns aos outros. As 

inter-relações que se estabelecem entre os diferentes Princípios no trabalho de ator podem se 

dar de formas diversas, por exemplo: dois Princípios podem ser trabalhados em conjunto 

visando um resultado específico; há aqueles que apresentam profundas contradições entre si, 

reforçando, como se verá adiante, aspectos paradoxais próprios da atuação cênica e outros que 

apresentam conexão tão profunda que são melhor compreendidos em conjunto. Na medida em 

que forem sendo identificados os Princípios, suas inter-relações serão igualmente 

esclarecidas. 
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 Trata-se aqui de identificar quais são os Princípios que regem o trabalho de ator, a 

partir das diferentes práticas teatrais que permeiam o pensamento atual acerca do teatro. O 

primeiro fator que se deve levar em conta é a multiplicidade do conjunto de ideias ou poéticas 

que constituem essas práticas. Tendo em mente que o cerne da pesquisa é precisamente o 

trabalho de ator, considerou-se desde os chamados grandes encenadores ou pedagogos do 

teatro, assim intitulados por se preocuparem com o aprendizado do ator, até aqueles diretores, 

encenadores, atores, enfim, pesquisadores das artes cênicas que têm buscado refletir acerca do 

trabalho de ator na atualidade, a partir de suas práticas, elaborando materiais profícuos para o 

desenvolvimento da pesquisa seja ela acadêmica ou não. 

  No processo de identificação dos elementos constitutivos das proposições de cada um 

desses autores como sendo Princípios, a metodologia utilizada foi a tentativa de atender à 

conceituação anteriormente estabelecida, ou seja, verificar em que medida os Princípios aqui 

elencados são efetivamente alicerces ou pontos de partida para o ator. Todavia, não há como 

se furtar ao fato de que, sendo eu mesma uma atriz que busca exercitar a própria autonomia, 

dando a mim minhas próprias leis e, por outro lado, guiando-me pelas minhas próprias 

experiências, é certo que as escolhas que se vão apresentar a seguir se definem, em muito, por 

essa subjetividade. 

 O que se poderá acompanhar nas páginas subsequentes é uma tentativa de diálogo e, 

por vezes também, uma busca do devido respaldo que se expecta ao voltar-se para a obra 

daqueles considerados mestres ou também buscadores como eu. 

 Pode-se verificar também que vários dos termos utilizados foram tomados diretamente 

da leitura de mais de um autor, por estarem presentes em mais de uma obra; outros são 

próprios de um único autor e alguns foram imaginados para reunir as ideias semelhantes de 

mais de um autor. 

 A estrutura de exposição desta tese atende à mesma trajetória por mim percorrida e 

aqui agora relatada. Consequentemente, neste primeiro capítulo, conceituo os Princípios 

elencados em diálogo com as diversas teorias e, no capítulo final, após relatar todo o percurso 

prático do curso/treinamento Improvisação por Princípios, retorno a cada um deles para 

repensá-los à luz da prática vivenciada ou, pelo inverso, conforme indica o título do capítulo 

V, revejo a prática da Improvisação à luz dos Princípios. 
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A Plenitude traz uma ideia que perpassa a obra de alguns dos encenadores 

anteriormente citados, mas o termo em si foi criado na intenção de evitar qualquer tipo de 

dicotomia em relação ao ator, que geram constantes polêmicas como: corpo e mente; interior 

e exterior; dentro e fora ou consciente e inconsciente. Deste modo, ao invés de se dizer que o 

ator deve atuar enquanto unidade, ter corpo e mente como um só ou não se dividir entre 

dentro e fora, utiliza-se aqui o Princípio da Plenitude. Este já veicula a ideia do que é pleno 

enquanto completo, inteiro, ou seja, de que esta é a maneira como o ator deve se portar diante 

de seu ofício, a cada instante, agindo como uma totalidade. Desse modo, tendo como um dos 

fundamentos de seu trabalho a Plenitude, o ator parte para a prática com a inteireza que se 

espera dele. A citação de Jerzy Grotowski2 abaixo, em que ele fala sobre o “ato total”, deixa 

clara a importância deste Princípio: 

 

[...] o ator deve atingir [...] um ato total, que faça qualquer coisa com todo o 
seu ser, e não apenas um gesto mecânico (e portanto rígido) de braço ou de 
perna, nem uma expressão facial ajudada por uma inflexão e um pensamento 
lógico. Nenhum pensamento pode orientar todo o organismo de um ator de 
forma viva. Deve estimulá-lo, e isso é tudo o que um pensamento pode 
realmente fazer. Sem compromissos, seu organismo para de viver, seus 
impulsos crescem superficialmente. Entre uma reação total e uma reação 
dirigida por pensamento, há a mesma diferença que entre uma árvore e uma 
planta. Como resultado final, estamos falando da impossibilidade de separar 
o físico do espiritual. O ator não deve usar seu organismo para ilustrar 'um 
movimento da alma'; deve realizar este movimento com o seu organismo. 
(1987, p. 97-98)  

 

 Essa noção de que o ator deve atuar “com todo o seu ser” de que lhe é impossível 

“separar o físico do espiritual”, que se insere no Princípio da Plenitude, é ainda reforçada pelo 

pensamento de Antonin Artaud3 quando este fala acerca da respiração em conformidade com 

a Cabala. O poeta francês afirma, a partir deste conhecimento milenar, que “[...] a cada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Jerzy Grotowski (1933-1999), encenador polonês, um dos principais nomes do teatro do século XX. Autor do 
livro Em Busca de um Teatro Pobre, no qual localiza a essência do teatro na relação entre ator e espectador. 
Marcou a história do teatro polonês e mundial com obras como Akropolis e O Príncipe Constante. 
Considerando-se, a si mesmo, como herdeiro de Stanislavski, Grotowski aprofundou as pesquisas do mestre 
russo acerca das “ações físicas” e teve sua obra perpetuada com a criação do Workcenter of Jerzy Grotowski and 

Thomas Richards.  
3 Antonin Artaud (1896-1948), ator, poeta, encenador francês. Conhecido por suas ideias revolucionárias, por 
vezes incompreensíveis para a época, teve seu nome ligado ao que chamou teatro da crueldade, de caráter 
apaixonado, convulsivo. Sua principal obra, o livro O Teatro e seu Duplo, aponta para um forte interesse no 
teatro oriental e no que este tem de preciso. Para o ator o caminho é do atletismo afetivo, no qual a consciência e 
controle  corporal, em especial da respiração, serão a base da atuação. 

!
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sentimento, a cada movimento do espírito, a cada alteração da afetividade humana 

corresponde uma respiração própria.” (1993, p.130), agregando deste modo corpo e espírito, 

corpo e sentimentos num conceito que marca toda sua proposição para o trabalho do ator: o 

“atletismo afetivo”. Já o ator japonês Yoshi Oida 4  percebe a Plenitude como: “Uma 

concentração na totalidade do ser, corpo, pensamento, vontade, emoções.” (OIDA, 1999, 

p.33) Con-centração, voltado para o centro, centralizado. Estando no centro, o ator não 

converge para as extremidades, ou melhor, coloca-se como totalidade. 

 Outra perspectiva importante para se pensar a Plenitude no ator refere-se à questão de 

forma e conteúdo sobre a qual discorre Vsevolod Meyerhold5: 

 

[…] desejo ainda me deter um pouco sobre o problema da forma e do 
conteúdo. Os dois formam uma unidade, uma unidade que se obtém 
cimentando-os. Este cimento é a vontade, a força viva de um homem – o 
artista. O homem cria uma obra de arte na qual o homem é o principal, e é 
aos outros homens que a oferece. 
Numa obra de arte autêntica a forma e o conteúdo são indissolúveis, e assim 
devem continuar para poderem seduzir um gênio criador! O artista sente 
alegria no momento em que, dominado pelo conteúdo, encontra a forma de 
expressão adequada. Ao admirar a forma o artista a sente respirar e pressente 
nas suas profundezas a pulsação das ideias! (In CONRADO, 1969, p. 244) 

 

 Conforme o encenador russo, não há então possibilidade de criação, de realização, de 

satisfação para o ator que não se fundamente nessa unidade, nesse estado de Plenitude. E  

Peter Brook6 veicula a esse processo de criação a necessidade de liberdade do ator e 

compreende que: “O verdadeiro ator sabe que a liberdade só existe realmente quando o que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Yoshi Oida, ator, diretor e dramaturgo japonês. Tendo sua formação no teatro Nô japonês, desde o final da 
década de 60 passou a trabalhar junto ao diretor inglês Peter Brook. Essa parceria gerou muitas novas 
experiências em investigações e montagens teatrais, dentre as quais, A Tempestade, Orghast e Mahabarata. 
Ainda como ator sua participação no cinema é também significativa como, por exemplo The Pillow Book de 
Peter Greeneway. Oida destaca-se também como pedagogo do teatro cuja metodologia abarca a interação 
Oriente/Ocidente que reflete sua experiência de teatro e de vida.!
"!Vsevolod Meyerhold (1874-1940), ator e diretor russo, integrou, como um dos principais atores, o Teatro de 
Arte de Moscou – TAM, sob a direção de Constantin Stanislavksi. Tendo críticas às propostas de Stanislavski, 
buscou seu caminho, criando uma companhia própria, além de receber vários convites para dirigir outras 
companhias russas. Meyerhold desenvolveu uma metodologia voltada para o trabalho do ator – a Biomecânica – 
e, por meio desta, visava uma tal preparação dos atores que lhes possibilitasse ter um alto controle de seus 
corpos. 
#!Peter Brook (1925-), diretor inglês. Diretor do Centro Internacional de Criações Teatrais. Citando apenas 
alguns de seus trabalhos, dentre as montagens teatrais destacam-se: a Tempestade, Orghast, Mahabarata e  
Marat/Sade, entre muitos outros; destas duas últimas criou também filmes, além de, por exemplo, Encontro com 

Homens Notáveis. Além de toda a produção artística, Brook deixa uma grande legado com títulos que 
fundamentam grande parte da pesquisa em artes cênicas, como: A Porta Aberta e O Espaço Vazio.  

!
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vem de fora e o que sai de dentro formam uma combinação perfeita e indissociável.” (1999. p. 

58) Formam uma unidade. 

 Para finalizar, Lúcia Romano7, ao analisar as práticas corporais alinhadas com o 

chamado Teatro Físico, aponta para o que : 

 

Sellers Young [no livro Technique and the Embodied Actor] denomina 
treino da interpretação do pensamento corporificado, voltado para a 
construção da consciência da unidade somática, por meio da atitude de 
pesquisa e exploração. “Se o ator for considerado uma unidade e não duas 
partes separadas, cérebro e corpo, o elemento de movimento do treino do 
ator não é limitado à manipulação de músculos, já que no ato de manipular 
os músculos, está-se influenciando o cérebro e seu imaginário, e 
consequentemente, sua mente”. (ROMANO, 2005, p. 63) 

 

Dos diversos trechos citados, é significativa a maneira como cada autor indica a 

impossibilidade das cisões que normalmente se impõem ao ator. Para Grotowski, é impossível 

separar o físico do espiritual; para Artaud, impossível separar o corpo, o espírito e os 

sentimentos; Meyerhold repudia a cisão entre forma e conteúdo no trabalho artístico; 

enquanto Brook percebe a indissociabilidade do dentro e fora para o ator ser livre em sua 

criação e, por fim, Romano, nas palavras de Sellers vislumbra a impossibilidade de se separar 

músculos, cérebro e imaginário. Para essas duas últimas, a Plenitude do ator está na noção do 

“pensamento corporificado” e da “consciência na unidade somática”, isto é, o corpo como 

unidade que permeia mente, espírito, emocional, físico. O ator em sua Plenitude. 

Este primeiro Princípio que aqui se afigura traz, então, uma perspectiva holística para 

o trabalho de ator, visto que o pretende íntegro e indissociável. E ainda, é também um 

fundamento que pode e deve estar presente, independentemente da linha de atuação adotada 

pelo ator, ou seja, este não deve nunca perder a perspectiva da Plenitude enquanto alicerce 

para a atuação, enquanto postura pessoal a ser adotada. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Lúcia Romano, atriz e pesquisadora. Doutora em Artes Cênicas pela Escola de Comunicação e Artes – ECA – 
USP, é professora assistente na Universidade Estadual Paulista – UNESP. Integra a Cia Livre da Cooperativa 
Paulista de Teatro como atriz e produtora. No Livro O Teatro do Corpo Manifesto: Teatro Físico, a atriz aborda 
histórica e conceitualmente os caminhos dessa prática teatral que tanto tem influenciado o teatro contemporâneo: 
o chamado teatro físico. 
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Ainda que apresentados numa determinada ordem, não há qualquer tipo de hierarquia 

entre os diferentes Princípios. A sequência que se vai estabelecendo resulta da tentativa de 

expô-los percebendo suas inter-relações, suas proximidades, complementariedades e mesmo 

contradições. Deste modo, o Princípio da Espontaneidade segue o da Plenitude visto que há 

entre os dois uma relação direta. Mesmo que outros Princípios pudessem ser, pela mesma 

razão, comentados agora, uma escolha se fez necessária e esta segue apenas um fluxo de 

raciocínio não baseado em graus de importância ou  hierarquias, mas de conexões. 

Num trecho de Improvisação para o Teatro, Viola Spolin8 conceitua o Princípio e 

indica essa conexão ao afirmar que: 

 

A espontaneidade é um momento de liberdade pessoal quando estamos 
frente a frente com a realidade e a vemos, a exploramos e agimos em 
conformidade com ela. Nessa realidade, as nossas mínimas partes funcionam 
como um todo orgânico. É o momento de descoberta, de experiência, de 
expressão criativa. (SPOLIN,1992, p.04) 

 

 Dois aspectos se destacam nesta definição de Espontaneidade, o fato de tratar-se de 

um “momento de liberdade” criadora e a noção de “todo orgânico”. Primeiramente, é 

importante compreender que a liberdade a que se refere a autora não é a ideia de fazer tudo o 

que se queira, mas o potencial que se tem de, diante de uma determinada situação, intuitiva e 

criativamente dar solução à mesma. No contexto em que Spolin trabalha, isto é, os Jogos 

Teatrais, a Espontaneidade é não somente uma característica que se espera dos participantes 

como também uma habilidade a ser desenvolvida no próprio contexto do jogo e este é de 

extrema importância pois deverá determinar, com suas regras, os limites desta liberdade. 

Sendo assim, pode-se entender a Espontaneidade como sendo o Princípio necessário ao ator, 

para garantir que sua atuação tenha o teor de liberdade suficiente à realização plena de seu 

ofício de modo criativo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 Viola Spolin (1906-1994), diretora teatral. Responsável pela elaboração de uma metodologia de atuação e 
ensino de teatro com base no teatro improvisacional, os Jogos Teatrais, que remontam aos movimentos artísticos 
da década de 1960 nos EUA, em que se buscavam novas formas mais livres de expressão. Segundo Koudela, 
“Spolin sugere que o processo de atuação no teatro deve ser baseado na participação em jogos. Por meio do 
envolvimento criado pela relação de jogo, o participante desenvolve liberdade pessoal dentro do limite de regras 
estabelecidas e cria técnicas e habilidades pessoais necessárias para o jogo. À medida que interioriza essas 
habilidades e essa liberdade ou espontaneidade, ele se transforma em um jogador criativo.” (KOUDELA, 1990, 
p.43) 
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 O segundo aspecto destacado aproxima a Espontaneidade da Plenitude, visto que para 

viabilizar essa liberdade de criação o ator não poderia agir apenas, por exemplo, a partir do 

intelecto, mas sim na sua totalidade, esse “todo orgânico” a que a autora se refere. Spolin fala 

de um envolvimento “intelectual, físico e intuitivo” (1992, p. 03) e de como a Espontaneidade 

faz emergir dessa totalidade as respostas necessárias para que a cena aconteça. Pode-se 

retornar também à citação de Brook, quando este refere-se ao fato de a liberdade só ser 

possível quando não há distinção entre dentro e fora, reforçando mais uma vez a proximidade 

entre a necessidade de se estar pleno para experienciar esse momento de liberdade. Daí já se 

percebe uma primeira relação íntima entre dois Princípios que dá uma noção clara da 

organicidade, da fluidez e mobilidade que existe entre eles. 

 Se, por um lado, Spolin refere-se à Espontaneidade especificamente relacionada aos 

jogos improvisacionais praticados por atores e não-atores, por outro, Stanislavski refere-se a 

ela como necessária justamente à rotina repetitiva dos atores de carreira.  

 

Um fluxo constante de espontaneidade é a única maneira de se manter o 
frescor de um papel e de assegurar sua constante evolução. Na ausência 
desta qualidade, a força de qualquer papel entrará em declínio depois de 
algumas representações […] O imprevisto costuma ser uma poderosa 
alavanca em todo trabalho criador. (STANISLAVSKI, 2001, p. 80-81) 

 

 A fala do diretor russo transparece a necessidade da presença desse Princípio em todo 

o processo do trabalho de ator, sendo este pensado como um processo em constante 

transformação e crescimento, que necessita manter-se “vivo”. Desse modo, a Espontaneidade 

é um fundamento que favorece não apenas à liberdade, mas, de certo modo, proporciona 

também a certeza de um trabalho em permanente transformação e consequente frescor. 

 Em artigo no qual analisa o binômio estrutura/espontaneidade, Tatiana Lima9, partindo 

das obras de Grotowski, Thomas Richards e Mario Biagini10 usa também o termo “fluxo de 

vida” ao referir-se à espontaneidade. A autora indica que a relação estrutura/espontaneidade 

não somente é uma constante nas mais diferentes práticas de atuação, mas também tem um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9
!Tatiana Motta Lima, atriz e pesquisadora. Doutora em Teatro pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

atualmente professora adjunta na mesma Universidade. Coordenadora do projeto permanente de extensão Núcleo 

de Pesquisa do Ator, responsável pela organização do Seminário Internacional Grotowski 2009. Possui artigos 
publicados em revistas da área como Sala Preta-USP e Revista do LUME-UNICAMP. 
10 Thomas Richards, herdeiro da obra e parceiro de Grotowski na fundação do Workcenter of Jerzy Grotowski 

and Thomas Richards, em Pontedera, Itália, é o atual diretor geral do Workcenter, juntamente com Mario 
Biagini, conduzindo as diferentes pesquisas, dentre as quais a “arte como veículo”, linha de pesquisa que já 
vinha sendo desenvolvida por Grotowski antes de seu falecimento.!
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carácter de interdependência, apesar de parecerem até mesmo contraditórios. Refletindo sobre 

as práticas atuais no Workcenter, Lima comenta: 

 

O processo criativo não acaba, para eles, no momento em que, depois de 
longo trabalho, o ator consegue chegar a uma certa ‘estrutura’ mais 
detalhada. Não se trata de, a partir desse momento, simplesmente repetir a 
partitura, mas de ‘vivê-la’, de novamente passar por uma certa experiência. 
(LIMA, 2005, p. 63) 

 

 A meu ver, trata-se da mesma experiência a que se refere Spolin, de um “momento de 

liberdade pessoal” e totalidade orgânica próprias da Espontaneidade e que no processo de 

criação do ator deverá dialogar com a estrutura, seja de sua ação corporal, da cena, da 

partitura, etc. O Princípio da Espontaneidade, então, é um dos alicerces necessários ao 

trabalho de ator, especialmente no sentido de manter este trabalho vivo, enquanto experiência 

que se renova a cada instante. 
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Segue-se a este o Princípio da Disciplina que, como se poderá observar, estabelece 

também suas conexões com os fundamentos já comentados. O primeiro aspecto que se deve 

ressaltar é que a noção de Disciplina aqui veiculada não refere-se a regras impostas 

externamente, como que por uma autoridade maior a quem se deva obedecer. Esse Princípio 

diz respeito à “[...] observação de regras cujo único objetivo é o de proteger o trabalho de 

cada indivíduo, dar-lhe todo o tempo e as condições necessária para seu desenvolvimento 

autônomo.” (BARBA, 1991, p. 237) Tratam-se de regras auto-impostas pelo ator e deste 

modo a Disciplina como Princípio se enquadra no projeto de autonomia aqui vislumbrado. 

Alguns trechos de Constantin Stanislavski11 dão a noção precisa da importância deste 

Princípio para o ator. Em A Preparação do Ator uma simples frase já indica essa intensidade: 

“O ator, como o soldado, deve submeter-se a uma disciplina férrea.”. (STANISLAVSKI, 

1994, p. 31) No Manual do Ator, o diretor reforça e esclarece essa necessidade: “A disciplina 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Constantin Stanislavski (1863-1938), ator, diretor e pedagogo teatral. É considerado um marco na história do 
teatro, principalmente no que diz respeito às técnicas de trabalho para o ator, visto que é o primeiro a estabelecer 
caminhos para atuação de uma forma mais sistemática e passível de ser apreendida. Pode-se diferenciar dois 
períodos na sistematização de suas pesquisas: a linha das forças motivas e o método das ações físicas. O 
primeiro mais voltado para a exploração da memória emotiva do ator e o segundo centrado na construção 
corporal do personagem, sendo que esta etapa correspondeu aos seus últimos anos de vida e teve continuidade no 
trabalho de muitos de seus seguidores. Seus escritos transparecem a postura de professor e principalmente de 
pesquisador, sendo os principais títulos: A Preparação do Ator, A Construção da personagem e A Criação de um 

Papel. 



 28 

férrea […] é absolutamente necessária em qualquer atividade em grupo. […] Isto se aplica 

sobretudo à complexidade de uma representação teatral. […] Sem disciplina não pode existir 

a arte do teatro.” (2001, p. 65) e em A Construção da Personagem o diretor aproxima esse 

Princípio à noção de ética: “[…] ética, disciplina e também […] senso de empreendimento 

conjunto em nosso trabalho no teatro. […] Todas essas coisas, reunidas, criam uma animação 

artística, uma atitude de disposição para trabalhar juntos. É um estado favorável à 

criatividade”. (1992, p. 273) E para finalizar: 

 

[…] a ética do teatro [...] representa um papel importante na preparação para 
o nosso trabalho. Tanto o próprio fator, como o que ele produz em nós e para 
nós mesmos, são importantes, por causa das peculiaridades da nossa 
profissão. […] [O ator] precisa de ordem, disciplina, de um código de ética, 
não só para as circunstâncias gerais do seu trabalho, como também, e 
principalmente, para os seus objetivos artísticos e criadores. (1992, p. 274) 

 

 Stanislavski coloca a Disciplina como algo de absoluto, ao dizer que sua ausência 

inviabiliza o teatro. E, na verdade, quem vivencia o cotidiano do teatro entende que esta 

afirmação condiz com a realidade. No processo de condução do treinamento O Caminho do 

Ator Buscador
12  foi possível perceber o quanto esse é um elemento fundamental ao teatro por 

vários aspectos: a questão do respeito ao horário das atividades e o quanto o desrespeito ao 

mesmo afeta a produtividade do grupo; o cuidado com os materiais utilizados 

individualmente, cuja ausência impossibilitava o trabalho; o respeito ao silêncio no processo 

de trabalho; o entendimento de que o tempo de duração do treinamento é como o tempo de 

duração de uma peça e por isso não deve ser interrompido e um dos aspectos mais específicos 

do teatro, ou seja, a Disciplina necessária à rotina de repetições que caracterizam não somente 

o treinamento mas a prática teatral como um todo.  

 O diretor russo fala ainda das necessidades no trabalho de ator, enumerando: ordem, 

disciplina, enfim, um código de ética e considera esses elementos importantes não apenas pela 

organização geral que proporcionam ao trabalho mas, justamente, pela influência que 

exercem no processo criativo propriamente. Os diferentes aspectos que integram a Disciplina 

proporcionam ao ator o ambiente necessário à criação: “[...] o ator que trabalha diariamente 

com teatro percebe que a disciplina dá o suporte necessário para que a poesia aconteça.” 

(MELLO, 2006, p. 110) É justamente ai que se pode compreender a conexão entre os 

Princípios da Espontaneidade e da Disciplina, ou seja, é a construção de um ambiente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12
!Treinamento por mim conduzido como prática da pesquisa realizada durante o mestrado, concluído em 2006.!



 29 

propício à criação, e portanto disciplinado, que viabilizará o aflorar da Espontaneidade do 

ator.  

  Esse caráter complementar entre Espontaneidade e Disciplina é reforçado por 

Grotowski em seu comentário acerca da “verdadeira lição do teatro sagrado”, ou seja: “[a] 

noção de que a espontaneidade e a disciplina, longe de se enfraquecerem uma à outra, 

reforçam-se mutuamente.” (1987, p. 96) Posteriormente, o diretor polonês retoma esta 

questão mais adiante no livro Em Busca de um Teatro Pobre, de maneira ainda mais enfática: 

 

Um dos grande perigos que ameaçam o ator é, sem dúvida a falta de 
disciplina, o caos. Não podemos expressar-nos através da anarquia. Creio 
que não pode existir um verdadeiro processo criativo no ato se lhe faltam 
disciplina e espontaneidade. Meyerhold baseou seu trabalho na disciplina, na 
formação exterior; Stanislavski, na espontaneidade da vida cotidiana. Estes 
são, de fato, os dois aspectos complementares do processo criativo. 
(GROTOWSKI, 1987, p. 180) 

 

A Disciplina como Princípio é então um fundamento para o ator. Mais do que uma 

necessidade, trata-se de uma condição para a realização do fazer artístico. E, ao mesmo 

tempo, é ela que proporciona o ambiente adequado para se efetuar a criação. Entendendo-se, é 

claro, que quem constrói esse ambiente disciplinado são os próprios atores. Por fim, 

Disciplina, Espontaneidade e Plenitude são três dos Princípios fundamentais do trabalho de 

ator, e todos permeados pela busca constante por uma liberdade, a liberdade de criação. 

 

! "#$#%! &'()*+,-!

   

A Precisão, no pensamento de Grotowski, parece fazer também um conjunto com a 

Disciplina e a Espontaneidade, numa relação de interdependência, sendo um imprescindível 

ao outro. Ao refletir sobre o sentido da prática de diferentes exercícios em seu treinamento na 

década de 60, Grotowski afirma que: “[Os exercícios] Tinham um sentido, porque conferiam 

uma disciplina àquilo que se fazia e exigiam precisão. Mas a disciplina, a precisão, também 

na nossa experiência daqueles anos, eram totalmente sem sentido se seu fundamento não era a 

espontaneidade do homem.” (In O TEATRO..., 2007, p. 201).  

 A ideia de Precisão no trabalho do ator é, sem dúvida, fundamental. Como dito 

anteriormente em relação à Disciplina, sua rotina de repetição, seja no treinamento ou em 

apresentações, exige também um grau máximo de Precisão por parte do ator. De modo geral, 

em seu processo de criação o ator busca um determinado gesto, um tom de voz, um olhar que 
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expressem da melhor forma possível aquilo que deseja e ao encontrá-los necessita reproduzi-

los, por vezes, diariamente. No contexto do treinamento essa Precisão é necessária visto que 

em função dela o ator poderá alcançar o domínio de suas ações e, na situação de apresentação, 

é importante na busca de provocar sempre no seu espectador uma certa impressão, sentimento 

ou sensação específica vislumbrados pelo ator. E, ainda que pareça contraditório, essa 

Precisão proporciona o terreno sólido para que floresça a criatividade, a inventividade do ator, 

sua Espontaneidade. Disciplina e Precisão são base para o trabalho de ator que lhe propicia a 

segurança de que necessita para realização de seu trabalho, da maneira mais espontânea 

possível. 

 Pode-se também compreender Precisão tomando por base a poética de Artaud quando, 

ao falar do teatro da crueldade, aproxima o termo da noção de “rigor, aplicação e decisão 

implacáveis, determinação irreversível, absoluta.” (1993, p. 99) O autor refere-se a um rigor 

absoluto que proporciona ao ator uma plena consciência de si mesmo e da vida, consciência 

essa que deverá conduzir todo o seu trabalho. A Precisão enquanto determinação ou decisão é 

uma postura primordial ao ator que se pretende crível e, nesse ofício, alcançar a credibilidade 

em meio à plateia é essencial para que seja bem sucedido.  

 A atriz Júlia Varley13, em  Pedras d’água, aponta claramente essa relação entre 

Precisão e decisão: 

 

A precisão é a condição para ser decidida. Para ser decidida, devo estar 
convicta. [...] Um corpo decidido é o contrário de um corpo confuso, que 
incomoda o espectador. Não tem medo de cometer erros, não é dominado 
pela exigência de ser belo e perfeito, sabe também perder o controle e se 
arriscar, aceita momentos de incongruência, explosões inesperadas e 
tempestades de impulsos contraditórios. Se meu corpo é inteiro, isto é, 
preciso e decidido, caio e levanto, salto um obstáculo e chego a outro lugar, 
corro e tenho um porquê. (VARLEY, 2010, p.72) 

 

 Ao mesmo tempo, chama a atenção para o fato de que Precisão nada tem a ver com 

perfeição, como se nada pudesse mudar e tudo devesse ser milimetricamente igual. A noção 

de Precisão ligada à decisão dá espaço para flexibilidade necessária ao aflorar da vida, no aqui 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Júlia Varley (1954-), atriz e diretora teatral. Seu nome está profundamente ligado ao de Eugenio Barba e o 
grupo de teatro Odin Teatret, com os quais trabalha desde 1976. Seguindo o caminho de trabalho do grupo que 
envolve muita pesquisa intercultural e metodológica para o ator, participou de espetáculos como: Anabasis, O 

Evangelho segundo Oxyrhincus, O castelo de Hostelbro e As Borboletas de Doña Música, entre muitos outros. 
Além de realizar demonstrações de trabalho características também do Odin: O eco do silêncio, O irmão morto e 
O Tapete Voador. O livro Pedras d’água, traz suas reflexões acerca desses mais de trinta anos de trabalho, em 
especial sobre este “lugar” ocupado por uma mulher no e de teatro. 
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e agora da ação, e comunga com a fala de Jean-Pierre Ryngaert14 ao referir-se ao exercício de 

o ator reproduzir precisamente alguma ação cotidiana. Nesse caso, a seu ver: “A precisão vem 

do respeito ao desenrolar de ações sucessivas e do trabalho com a memória, não da execução 

propriamente dita.” (RYNGAERT, 2009, p.141) Respeito e atenção a cada detalhe. Detalhes 

esses que não se restringem às questões físicas mais imediatas segundo Renato Ferracini15, 

pois para ele a Precisão nas ações físicas podem “aplicar-se não somente ao itinerário, ritmo e 

impulsos, mas também no que se refere à qualidade e quantidade de energia que alimenta a 

ação.” (FERRACINI, 2003, p.112) 

 Meyerhold considera a Precisão um Princípio para o ator, o que fica muito claro em 

trechos comentados por seus colaboradores, Soloviev e Mokoulski, ao afirmarem que: “[…] 

todos [os] métodos [propostos por Meyerhold] só são eficazes se forem aplicados pelo ator 

com a precisão de um músico de orquestra.”  (In CONRADO, 1969, p. 171) Em, trecho de 

sua própria autoria, Meyerhold afirma: “Considerando-se que a tarefa do ator consiste na 

realização de uma determinada ideia, exige-se dele certa economia dos meios expressivos, de 

maneira a alcançar a precisão de seus movimentos, que contribuem para uma realização mais 

rápida dessa ideia”. (In HORMIGON, 1992, p. 230, tradução minha) É marcante na obra de 

Meyerhold a importância que se dá à Precisão no que se refere à ação corporal. O autor russo 

almeja formar um ator na mesma perspectiva dos acrobatas circense que são para ele o melhor 

modelo de performance corporal. Ainda que compartilhe da necessidade de o ator ter como 

um dos Princípios de seu trabalho a Plenitude, ao falar da Precisão sua ênfase recai no aspecto 

corporal e daí a referência ao artista de circo, cuja meta primordial é o movimento perfeito, a 

acrobacia precisa.  

 Peter Brook discorda da opinião de Meyerhold quando considera o trabalho de ator 

comparável, não ao dos profissionais de circo, mas ao do maestro de uma orquestra: “[Os 

movimentos do maestro] não são como os do acrobata ou do ginasta, que partem da tensão, 

mas movimentos nos quais emoção e precisão de raciocínio estão entrelaçadas.” (1999, p. 15) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Jean-Pierre Ryngaert (1945-) professor e encenador teatral. Pertence a uma tradição do teatro francês voltada 
para a formação numa perspectiva de renovação e crítica das práticas teatrais. Trabalhando atualmente no Institut 

d’Etudes Théâtrales, da Universidade Paris III, tem seu nome em destaque na pesquisa em artes cênicas. Como 
diretor teatral é um dos responsáveis pelo festival de teatro Mousson d’Étéî. Dentre suas obras pode-se destacar 

Introdução à análise do teatro, Ler o teatro contemporâneo e Jogar, Representar.  
15 Renato Ferracini. Ator e pesquisador teatral. Doutor em Multimeios pela Unicamp, integra o LUME – Núcleo 
de Pesquisas Teatrais desde 1993 como ator-pesquisador-colaborador, atuando em todas as linhas de pesquisa 
desenvolvidas no grupo, sempre numa perspectiva teórico-prática. Dentre os espetáculos que participou estão: 
Taucoauaa Panhé Mondo Pé, Contadores de Estórias, Café com Queijo e Shi-Zen, 7 Cuias. Dentre as 
publicações constam títulos fundamentais para a produção teórico-prática em teatro na atualidade: A Arte de Não 

Interpretar com Poesia Corpórea do Ator e Café com Queijo. 

!
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A fala de Brook denota uma visão mais holística desse ator que não deve apenas visar a 

Precisão que se espera do corpo de um ginasta, mas compreender que físico, emoção e razão 

deverão formar uma unidade nessa busca. Ao considerar também o termo “tensão” como 

presente no movimento dos acrobatas, Brook os distancia do ator, visto que este deve 

conduzir seu trabalho evitando qualquer tipo de tensão desnecessária, buscando mais um 

estado de alerta e atenção. Por fim, ainda que seja adequado ou não comparar a atividade do 

ator com este ou aquele profissional, o que resulta desta reflexão é que a Precisão deve estar 

presente no trabalho de ator nas mais diferentes perspectivas e situações. 

 Ainda sobre a Precisão, Brook ressalta um aspecto importante relacionando a 

necessidade desta como fundamento para o ator, na medida em que afeta diretamente o anseio 

do espectador: 

 

O olhar do público é o primeiro elemento que nos ajuda. Quando sentimos 
esse escrutínio com uma expectativa autêntica, exigindo a todo momento 
que nada seja gratuito, que não haja desleixo e sim precisão, 
compreendemos finalmente que o público não tem uma função passiva. […] 
participa constantemente por meio de sua presença atenta. Esta presença 
deve ser encarada como um estimulante desafio, como um ímã diante do 
qual não é possível proceder 'de qualquer jeito'. Em teatro, 'de qualquer jeito' 
é o maior e mais sutil inimigo. (1999, p. 13-14) 

 

 O diretor inglês coloca em oposição o que é feito de modo preciso e o que é feito de 

“qualquer jeito” e entende que este último não pode ser o “jeito” do ator. Na relação que o 

ator vai estabelecer com o espectador a Precisão será fundamental, como já foi anteriormente 

comentado, para garantir a credibilidade de suas ações e intenções. Ao evitar o erro de fazer 

“qualquer coisa de qualquer jeito” o ator, aumenta significativamente a probabilidade de 

prender a atenção do espectador, de se tornar interessante a seus olhos e é também nesta 

perspectiva que Eugenio Barba16 vai considerar a relevância desse Princípio.  

 O diretor italiano o relaciona diretamente com um dos elementos essenciais do 

caminho por ele proposto para a criação, ou seja, a partitura: “O termo partitura implica: […] 

– a precisão dos detalhes fixados: definição exata de todos os segmentos da ação e de suas 

articulações.” (1993, p. 174). E ainda: “A dramaturgia da partitura serve em primeiro lugar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Eugenio Barba (1936-), diretor e pedagogo teatral. Fundador da linha de estudos teatrais conhecida como 
Antropologia Teatral, vem desde a década de 1960, quando fundou o Odin Teatret, pesquisando acerca do 
trabalho de ator em uma perspectiva transcultural, na busca de princípios que regem este trabalho. Ainda num 
contexto internacional, foi um dos fundadores da ISTA – Internacional School of Theatre Antropology, que 
desde a década de 1980 vem reunindo artista e pensadores das artes cênicas que debruçam-se sobre as questões 
do ator-bailarino. Dentre seus muito espetáculos pode-se citar: O Evangelho segundo Oxyrhincus, Talabot, Itsi 

Bitsi, Kaosmos, Sale, Il Sogno di Andersen. Dentre as publicações: Além das Ilhas flutuantes, A Arte Secreta do 
Ator, A Canoa de Papel. 
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para fixar a forma da ação, ou seja, animá-la de detalhes, détours, impulsos e contra-impulsos. 

A sua elaboração é importante para o ator, dela depende a sua precisão e portanto a qualidade 

da sua presença.” (p. 180) Desse modo, ele não apenas considera a Precisão como uma 

qualidade ou característica necessária, mas algo que está na essência do trabalho de ator. Para 

Barba o trabalho de criação do ator se materializa justamente na composição de partituras, 

que normalmente trazem elementos de ação corporal e vocal por ele pesquisados. Nesse 

processo, todo e qualquer detalhe é considerado essencial para a criação, chegando mesmo a 

mudar o sentido de cada partitura caso se desconsidere o rigor com que esta deva ser 

realizada. Como o diretor do Odin trabalha com a partitura como material básico de 

composição de cenas e personagens, a Precisão que esta exige proporciona melhor 

compreensão e mais eficiência nos processos de composição. 

 O Princípio da Precisão como alicerce para o ator refere-se, então, não somente à 

Precisão de gestos e movimentos, pois considera o ator na sua globalidade, envolvendo assim 

todos os aspectos da sua ação. Fala-se sobre a Precisão em termos de energia – quantidade e 

qualidade; em termos de emoções, intenções e tensões; na relação que estabelece com o 

público, ou seja, em todos os pontos de vista que integram seu trabalho. Todavia, 

considerando-se sempre que ser preciso e decidido implica em estar vivo, pleno, inteiro a cada 

ação realizada. 

 

! "#$#%! &'()*! !

 

 O Princípio que se segue, o Vazio, pode ser pensado aqui sob duas perspectivas 

diferentes e complementares: o Vazio como algo que nada contém e o Vazio como devir, ou 

seja, algo que está por ser preenchido. E, nessas duas perspectivas constitui fundamento para 

o ator. De certo modo, pode-se dizer que o primeiro caso tem mais a ver com um estado 

pretendido pelo ator, uma postura diante de seu trabalho ou ainda a condição que o rodeia, ao 

passo que na segunda possibilidade trata-se do processo de criação propriamente. O 

pensamento dos diferentes encenadores pesquisados deverá clarear a compreensão desse 

fundamento. Brook dá indicativos de perceber o Vazio nessas duas perspectivas quando 

afirma que:  

Para que alguma coisa relevante ocorra, é preciso criar um espaço vazio. O 
espaço vazio permite que surja um fenômeno novo, porque tudo que diz 
respeito ao conteúdo, significado, expressão, linguagem e música só pode 
existir se a experiência for nova e original. Mas nenhuma experiência nova e 
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original é possível se não houver um espaço puro, virgem, pronto para 
recebê-la. (1999, p. 04) 

 

 O diretor inglês, então, complementa essa percepção no que se refere ao ator e ao 

espaço propriamente dito. Sobre o ator ele diz: “Quando o instrumento do ator, seu corpo, é 

afinado pelos exercícios, desaparecem as tensões e os hábitos desnecessários. Ele fica pronto 

para abrir-se às ilimitadas possibilidades do vazio.” (1999, p.18) E sobre o espaço comenta 

que: “Um dos aspectos inerentes ao vazio é a inevitável ausência de cenário. [...] A ausência 

de cenário é um pré-requisito para a atividade da imaginação.” (199, p. 22) 

Sendo assim, quando o Brook refere-se a “espaço vazio”, pode-se considerar aqui 

tanto uma perspectiva interior do ator quanto o espaço que se estabelece em torno dele.  Em 

ambos os casos, trata-se de uma postura do ator e das circunstâncias que o envolve, ou seja, a 

primeira perspectiva do Vazio citada. Todavia, compreende-se na sua fala que, esse espaço 

não preenchido consiste justamente num espaço que propicia seu preenchimento, na medida 

em que “permite que surja um fenômeno novo”, isto é, o Vazio como devir. E esse 

“fenômeno novo” e até mesmo “original”, só é possível realmente por que, ao estar totalmente 

disponível, o ator entrega-se a uma legítima experiência que, como tal, implica em um 

processo transformador de si, resultando assim necessariamente em algo novo e original. 

 Concentrando-se então no Vazio a partir da primeira perspectiva, fica latente nas obras 

de Brook e Grotowski que este Princípio é efetivamente primordial para o trabalho de ator.  O 

Vazio como negação consiste no fato de que o ator deverá eliminar de seu corpo, de sua 

mente, das suas emoções, do seu espírito, ou seja, eliminar de si, na sua inteireza, todo e 

qualquer fator que o impeça de estar em contato consigo mesmo. Não se trata aqui de o ator 

negar a si próprio, mas negar e eliminar aquilo que o impede de ser ele mesmo, de ser 

autêntico e não guiado pelas convenções, traumas, condicionamentos que normalmente 

limitam a ação do ser humano. 

 Grotowski usa a “via negativa” para denominar esse caminho através do qual se pode 

alcançar o Vazio: “[...] um caminho negativo, não um acúmulo de habilidades, mas uma 

eliminação dos bloqueios.” (In O TEATRO..., 2007, p.106) Aqui o autor está se referindo ao 

processo de treinamento de ator como sendo uma estratégia, por meio da qual podem-se 

eliminar os impedimentos que não permitem seu fluxo de criação. Nesse sentido Brook 

corrobora seu pensamento e acrescenta: 

 

[…] diante deste vazio desconhecido surge, naturalmente, o medo […] medo 
do vazio dentro de si mesmo e do vazio no espaço […] É importante que 
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todos os atores reconheçam e identifiquem tais obstáculos, que neste caso 
são naturais e legítimos. […] (BROOK, 1999. p. 18) 

 

 Esse Vazio livre dos medos, dos receios, dos bloqueios, ou seja, um espaço pronto 

para deixar fluir a energia necessária para dar vida à criação do ator, assemelha-se ao caminho 

proposto pelo diretor polonês e de mais um pedagogo teatral – Jacques Lecqoc17. Lecqoc 

reforça também a necessidade de, no processo de preparação dos atores de sua escola, buscar 

meios para que esses possam alcançar o Vazio, e tais meios têm também o caráter da “via 

negativa”:  

 

É preciso, então, começar eliminando as formas parasitárias, que não lhes 
pertencem, retirar tudo aquilo que possa impedi-los de encontrar a vida em 
sua forma mais próxima daquilo que ela é. Temos de retirar um pouco 
daquilo que sabem, não para simplesmente eliminar o que sabem, mas para 
criar uma página em branco, disponível para receber os acontecimentos 
externos. (LECQOC, 2010, p. 57) 

 

 Cabe acrescentar, no entanto, que, a meu ver, ao se fazer “página em branco”, o ator 

não se abre apenas para os acontecimentos externos, mas para si mesmo, para o que brote do 

seu imaginário, das suas memórias corporais, das suas intenções pessoais.  

  Grotowski, por sua vez, utiliza-se ainda de outro termo que parece designar essa 

mesma ideia de Vazio aqui pensada como um posicionamento do ator, o silêncio. Falando dos 

processos de criação ele afirma que, a conduta que se espera do ator é a de não conduzir tais 

processos, mas de deixar-se conduzir por eles, gerando em si um silêncio interno que dará 

espaço para o que está por vir: 

 

É difícil de expressar, mas o ator deve começar não fazendo nada. Silêncio 
total. Isto inclui até os seus pensamentos. O silêncio externo trabalha como 
um estímulo. Se há um silêncio absoluto, e se, por diversos momentos, o ator 
não faz absolutamente nada, este silêncio interno começa, e volta toda a sua 
natureza em direção às suas fontes. (GROTOWSKI, 1987, p. 207) 

 

E, mais uma vez, Lecqoc comunga com o pensamento do diretor polonês ao perceber a 

necessidade do silêncio como espaço para o devir: “[...] é do silêncio que nasce o verbo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Jacques Lecqoc (1921-1999), ator, mímico e professor de teatro. Fundou em 1956 da L’École Internationale de 
Théâtre Jacques Leqoc, em Paris, que continua formando muitos profissionais da área teatral. Era no trabalho 
corporal do ator que estava a ênfase do seu trabalho, o que se deve provavelmente à sua formação inicial como 
professor de educação física. Sua prática teatral é considerada por alguns como parte do chamado Teatro Físico. 
Outros dois elementos que envolveram suas pesquisas e contribuíram para o estabelecimento de seu método 
foram: a commedia dell’arte e o coro grego.  

!
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Paralelamente, vão descobrir que o movimento só pode nascer da imobilidade.” (LECQOC, 

2010, p. 68) Assim como o silêncio não trata apenas da falta de som, mas inclui também o 

silêncio corporal; o Vazio não se restringe à ideia de nada no pensamento e no espaço mas 

também ao Vazio corporal, ao silêncio corporal – à imobilidade.  

Para complementar o entendimento acerca dessa noção de Vazio aqui proposta como 

Princípio para o trabalho do ator, é importante que esta seja entendida como um referencial e 

não como algo absoluto, ou seja, não se pretende um Vazio absoluto, fisicamente 

comprovável, mas uma meta de deixar o caminho o mais livre possível para o ato de criação. 

 E agora, passando a outra perspectiva com que se pretende trabalhar o Vazio, cabe 

iniciar este parágrafo ressaltando o fato de que, as duas perspectivas não se referem a duas 

formas estanques e independentes de compreender esse Princípio, mas duas vertentes 

complementares do mesmo elemento, ou seja, o Vazio que nega e aquele que aceita. Sendo 

assim, o trabalho de criação poderá se alternar entre o nada e o devir constantemente, e esses 

momentos, que aqui são didaticamente separados, na prática do ator constituirão esse 

Princípio único –  o Vazio.  

 Por outro lado, retomando a perspectiva didática e concentrando a reflexão de agora 

na perspectiva do Vazio enquanto devir, este se torna crucial quando se pensa o Vazio como 

espaço potencial de criação que não é exclusivo do ator, mas compartilhado com o 

espectador. Certamente, em seu trabalho individual o ator encontra inúmeras possibilidades 

de preenchimento do Vazio, seja com ações, imagens, sons, isto é, toda sorte de elementos 

que expresse sua criação; no entanto, ao fazê-lo deve lembrar-se que ao espectador também 

caberá a função de preencher parte desse Vazio. Sendo assim, ao compreender o Vazio 

também como esse espaço do que está por vir, o ator deverá, como fundamento de seu ato de 

criação, deixar espaços em aberto a serem completados ou significados pelo espectador.  

Nesse sentido, referindo-se de forma crítica aos excessos do realismo cênico de 

Stanislavski, a seu modo, busca também a noção do Vazio como criação de espaços – mentais 

e físicos – quando afirma que: “[...] uma obra de arte não deve dar tudo a nossos sentidos, mas 

apenas o necessário para alimentar a fantasia na direção correta, deixando-lhe [ao espectador] 

a última palavra.” (In HORMIGON, 1992, p.149, tradução minha), e ainda, “Muitas coisas 

podem permanecer parcialmente não expressadas, o espectador as completará por si, e às 

vezes precisamente por isso sua ilusão será maior” (p.149, tradução minha) 

 Yoshi Oida, numa experiência como plateia, compreendeu bem essa potencialidade de 

dilatação do imaginário do espectador, propiciada pela criação de espaços potenciais ou de 
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Vazios na atuação de um ator. No caso de sua experiência tratava-se de um ator japonês e ele 

constata: 

 

Através de absoluta simplicidade do jogo corporal e da constante 
concentração de seu espírito e energia no trabalho físico, o ator conseguiu 
criar um “espaço”, permitindo uma dilatação da imaginação do público. A 
habilidade do ator em lidar com o vazio permitia todas as interpretações. 
(OIDA, 1999, p. 31) 

 

 Recapitulando, o Vazio que se apresenta aqui como um Princípio almejado, ou seja, 

uma meta a ser alcançada, mesmo que não de forma absoluta, pode ser então: o Vazio como 

nada, como negação ou o Vazio como espaço para criação, como devir. Em ambos os casos, é 

uma referência necessária para o ator que, ao atuar, pretende realizar um ato vivo, pleno de 

sentidos renovados e renováveis. 

 

! "#$#%!! &'()*+,-.+/01!

 

 O próximo Princípio a ser trabalhado é o Se/Imaginação, tomado diretamente da 

poética stanislavskiana. Conforme as funções do Se enumeradas pelo diretor russo percebe-se 

que “Essa palavra tem uma qualidade particular, uma espécie de poder que os sentidos [dos 

atores] capta[m] e que produz [neles] um estímulo interior, instantâneo.” (STANISLAVSKI, 

1994, p.73-74), ou seja:  

 

[…] ele desperta [nos atores] uma atividade interior e real e o faz com 
recursos naturais [sem forçá-los a nada]. Porque são atores […] Tiveram 
necessidade de responder ao desafio da ação [com ação]. […] [Desse modo] 
Esta importante característica do se aproxima-o de uma das bases da nossa 
escola de atuação – atividade na criatividade e na arte. (1994, p. 74-75) 

 

 O Se traz a ideia do “como se”, ou seja, é uma situação hipotética em que o ator se 

coloca e que, não somente serve como ponto de partida em seu processo criativo como 

também faz com que este torne-se quase que ilimitado e sem fronteiras. No caso de um ator 

que, segundo Stanislavski, deverá estabelecer uma relação de identificação com seu 

personagem, o Se pode ser algo como uma pergunta: Se eu [ator] fosse tal pessoa 

[personagem]? Mediante esta pergunta destrava-se a Imaginação criativa do ator que, ainda 

no imaginário, poderá gerar infinitas respostas. Mas, mesmo um outro ator que não se 

pretenda seguidor do sistema de Stanislavski, pode se utilizar desse Princípio na medida em 
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que ele funciona “como alavanca para nos erguer da vida quotidiana ao plano da imaginação.” 

(STANISLAVSKI, 1994, p. 81) 

 Pensando na distinção entre vida quotidiana/imaginação ou, mais especificamente, 

vida quotidiana/teatro, Brook aponta dois aspectos dessa relação: “Na vida quotidiana, ‘se’ é 

uma ficção; no teatro, ‘se’ é uma experiência. Na vida quotidiana, ‘se’ é uma evasão; no 

teatro, ‘se’ é a verdade.” (BROOK, 2008, p. 205) 

 A Imaginação, ao mesmo tempo em que está na base do trabalho de ator, posto que 

este é permeado de elementos do imaginário, é considerada ponto de partida no processo de 

criação. Para Stanislavski, tanto a Imaginação é anterior à criação: “cada movimento que 

vocês fazem em cena, cada palavra que dizem, é resultado da vida certa das suas 

imaginações.” (1994, p. 96); quanto pode auxiliar o ator com processos em andamento: “o 

valor da imaginação para refrescar e emprestar novo brilho a alguma coisa já preparada e 

utilizada, antes, pelo ator.” (p. 95) O importante é que, para esse encenador, ela é fundamental 

na realização do ofício de ator e pode ser desenvolvida e aprimorada. 

 Refletindo sobre essa possibilidade de aprimoramento da Imaginação, Michael 

Chekhov18 percebe a importância de uma habilidade para o ator que ele chama poder de 

concentração: 

 

Quanto mais desenvolvida é sua imaginação, por meio de exercícios 
sistemáticos, mais flexível e ágil ela se torna. As imagens sucedem-se com 
rapidez crescente: formam-se e desaparecem depressa demais, em fugaz 
sequência. Disso pode resultar que você as perca antes de elas poderem 
despertar seus sentimentos. Você deve possuir suficiente força de vontade, 
mais do que em geral exerce nas atividades cotidianas, para conservá-la 
diante dos olhos da mente por tempo suficiente para que elas afetem e 
despertem seus próprios sentimentos.  
Em que consiste essa adicional força de vontade? No poder de concentração. 
(Chekhov, 2003, p.31) 

 

 Dois aspectos da visão de Chekhov se mostram significativos para a presente reflexão: 

a questão de “despertar os sentimentos” e o “ponto de concentração”. É certo que a 

preocupação de Chekhov no que tange ao despertar dos sentimentos do ator por meio de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18
!Michael Chekhov (1891-1955) ator, diretor e pedagogo teatral. Tendo sido aluno e ator de Stanislavski, partiu 

do “sistema” do mestre russo para desenvolver seu caminho próprio, ou seja, uma abordagem psicofísica que 
envolvia uma  trajetória desde a imaginação do ator até a criação do seu gesto psicológico. Os pormenores do 
seu método podem ser melhor compreendidos no livro Para o Ator, mas cabe dizer que, para Chekhov, a fonte 
para a criação de personagens não seria tanto as vivencias pessoais do ator, como o eram para Stanislavski, mas 
o que ele chamava de individualidade criativa. Tendo sido exilado da Rússia pelos bolcheviques teve a 
possibilidade de ampliar sua prática e compartilhar seus conhecimentos com muitos famosos de Hollywood, 
dentre os quais: Gary Cooper, Gregory Peck, Marilyn Monroe, Anthony Quinn, Clint Eastwood e Yul Brynner. 
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exercícios da Imaginação refere-se à sua poética, que tem como foco o aspecto psicológico, 

entretanto, cabe aqui uma ressalva, pois não é apenas os sentimentos do ator que a 

Imaginação deste pode ativar, mas o seu corpo como um todo. Por outro lado, o ponto de 

concentração a que se refere também não deveria ser compreendido apenas como uma 

habilidade mental, como quando diz: “manter diante dos olhos da mente”. A concentração 

aqui deve ser na totalidade do ator, em sua Plenitude. E a própria noção de Imaginação pode 

ultrapassar os limites da mente. 

 Grotowski concorda com a possibilidade de treinamento da Imaginação, mas refere-se 

também a esta como uma fonte coletiva para produção: “[…] tenho em mente uma arte do 

ator que – por meio da alusão, da associação, do aceno com o gesto ou com a entonação – se 

refira aos modelos formados na imaginação coletiva.” (In  O TEATRO..., 2007, p. 73). Mas o 

encenador polonês não pensa a Imaginação no coletivo apenas como fonte criativa para o 

ator, percebe na Imaginação do espectador, que também faz parte dessa coletividade, um 

espaço de transformação pessoal a partir das ações externas que agem sobre ele:  

 

[…] o ator deve demonstrar em público aquele ato purificador – próximo ao 
ato ritual. Isso com a finalidade de constranger o espectador, violentando 
suas imagens, um ato purificador semelhante – por meio do excesso – 
mesmo que seja só nos pensamentos, na imaginação” (GROTOWSKI, In O 

TEATRO..., 2007, p. 93) 
 

 É nesse sentido da Imaginação como espaço de criação não somente do ator como do 

público que o assiste, que, ao falar sobre o Vazio, pôde-se perceber tanto em Oida como em 

Meyerhold a necessidade de não se “dar tudo” ao espectador, mas deixar para este a 

possibilidade de participar da ação criadora, mesmo que apenas no nível da Imaginação. 

Ainda que aqui se esteja tratando primordialmente do trabalho de ator e que os Princípios 

analisados estejam vinculados à sua prática, na medida em que esse tem como meta afetar o 

espectador, seja de que modo for, é essencial que tenha a máxima consciência de como atua 

sua própria Imaginação, para que, tendo a si como referencial, possa buscar a melhor forma 

de estimular o imaginário do espectador. Talvez, mais do que ser capaz de estimular a 

Imaginação de sua plateia, o ator pretende, através de suas ações, ganhar a cumplicidade do 

espectador que entra no jogo do seu imaginário. 

 É importante lembrar que ao propor um estudo sobre os elementos que podem ser 

considerados fundamentais no fazer teatral, mais especificamente no trabalho de ator, não se 

pretendeu aqui estabelecer Princípios absolutos e universais, mas justamente, identificá-los 

respeitando sua multiplicidade advinda do fato de se estar trabalhando com diferentes 
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encenadores e, consequentemente, diferentes metodologias e técnicas. Outro aspecto 

importante é que a presente reflexão está voltada para autonomia do ator que, para estar apto a 

realizar suas escolhas, deverá estar ciente das suas várias opções.  

 Sendo assim, pode-se considerar que dentre os vários caminhos de atuação possíveis, a 

ideia de trabalhar com o Vazio ou o Se como pontos de partida reflete duas dessas opções 

distintas e até mesmo contraditórias. Enquanto o ator que tem o Vazio como ponto de partida, 

está voltado para si mesmo, para sua essência, para, a partir do silêncio que estabelece no seu 

interior, conseguir ouvir a voz, ou ver as imagens que brotam do seu próprio ser; aquele que 

parte do Se, o está utilizando como um estímulo externo a si mesmo, mas que tem também 

como intenção entrar em contato consigo internamente. Desse modo, tanto o Vazio como o Se 

são pontos de partida de ativação da Imaginação. 

 Quando, por exemplo, Grotowski busca o Vazio no ator, não pretende que este se 

esvazie de si mesmo, mas que se esvazie daquilo que o impede de estar em contato consigo 

mesmo e nesse contato consigo o que virá a preenchê-lo é o que provém da sua Imaginação, 

sendo essa entendida não apenas como resultado de uma atividade puramente mental, mas 

uma Imaginação que perpasse todo o seu corpo. Ou seja, o Vazio o deixa disponível para que 

a Imaginação o preencha. 

 Por outro lado, quando Stanislavski usa um personagem como Se, ou seja, ao se fazer 

a pergunta: “Se eu fosse tal personagem?”, um ator deve encontrar no seu próprio ser, aquilo 

que o identifique com tal personagem e não deixar de existir e se transformar naquele. É na 

sua Imaginação que responde a essa pergunta. No entanto, para que o ator consiga se deixar 

penetrar pelos elementos que fluem da sua Imaginação, precisará do Princípio do Vazio, 

como estado de abertura ao que está por vir. Nesse caso, então, ele se impõe um estímulo 

externo e abre espaço para se deixar povoar também pelo imaginário.  
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 Toda e qualquer ação realizada pelo ator em cena deve ter por trás de si uma Intenção, 

na verdade, sua conexão é tão profunda, que a Intenção já faz parte mesmo da ação. 

Entendendo Intenção como componente da ação, Luis Otávio Burnier19 considera: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Luiz Otávio Burnier (1956-1995), ator, diretor e pedagogo teatral. Fundador do LUME – Laboratório Unicamp 
de Movimento e Expressão, atualmente conhecido como LUME- Núcleo de Pesquisas Teatrais – Unicamp. 
Mestre em teatro pela Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III, em seus oito anos na França dedicou-se aos 
estudos e intercâmbio com mestres do teatro Ocidental e Oriental. Já como doutor pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, deixou como legado para toda pesquisa em artes cênicas que vem se desenvolvendo 
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A palavra intenção vem do latim intentione, que significa “ação de 
tencionar, tensão, vontade”. Para se tensionar algo, são necessárias no 
mínimo duas forças opostas. [...] Mas uma intenção não se refere a algo 
externo, mas interno da pessoa. [...] esta ação de tensionar que é a intenção, 
só existe na medida em que for corpo, ou seja, uma tensão muscular maior 
ou menor conectada com algum objetivo fora de nós [...] (BURNIER, 2009, 
p. 39) 

 

Para Grotowski essa visão está ainda um pouco mais ampliada embora este concorde 

com o fato de a Intenção referir-se igualmente a um nível muscular do ator: “'Normalmente, 

quando um ator pensa acerca das intenções, ele considera que são meios para obter um estado 

emocional. Não se trata disso. As intenções são relativas a memórias físicas, a associações, a 

desejos, ao contato com os outros, mas também a in/tensões musculares' ” (GROTOWSKI 

apud RICHARDS, 1995, p. 96, tradução minha) 

Sendo assim, a Intenção é aqui entendida necessariamente como Princípio, justamente 

por que está na base da construção das ações do ator, na medida em que é desta componente e 

é, ao mesmo tempo, um ponto de partida possível para esta construção, visto que das tensões 

musculares atuantes no corpo do ator é que surgirá sua ação. “A intenção nasce na 

musculatura, antes de a ação se realizar no espaço.” (FERRACINI, 2003, p.102), a Intenção 

não somente é anterior à ação do ator como também é ponto a partir do qual ela será gerada. 

 A existência de uma Intenção é um fundamento perceptível em diferentes poéticas ou 

mesmo estéticas teatrais mas, o que parece determinar a diferença mais notável entre as 

variadas abordagens, é a “localização” da Intenção determinando suas distintas nuances. Por 

exemplo, para Stanislavski, a Intenção que deve ser seguida e respeitada pelo diretor e pelo 

ator, é a intenção criadora do dramaturgo, percebida no todo da peça. Desse modo, apesar de a 

ação ser do ator, a Intenção se localiza fora deste. Já Meyerhold, ao considerar a Intenção 

como o estágio inicial da ação do ator e, como tal, “a assimilação intelectual de uma tarefa 

determinada externamente pelo dramaturgo, diretor ou a iniciativa do ator.” (apud BARBA E 

SAVARESE, 1995, p.216), não limita a Intenção ao autor de uma peça, estendendo para o 

ator a possibilidade de deter a Intenção da ação, ou ainda, de ser o grande responsável por 

expressar a Intenção de outro. E este outro poderia ser não somente o dramaturgo mas o 

próprio diretor ou encenador que conduz a encenação conforme o seu desejo, impondo sua 

Intenção como base para a ação do ator. Neste último caso a Intenção estaria novamente 

distante daquele que realiza a ação.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

desde então o livro: Arte de Ator: da técnica à representação. Na direção Burnier esteve à frente de: Macário, 
Circo da Paz, O Guarani, Kelbilim, O Cão da Divindade e Wolzen. 
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De modo geral, pode-se dizer que o ator que interpreta um texto definido a priori terá 

sempre que buscar defender a Intenção de outrem, enquanto que um ator que representa por 

meio de suas próprias ações físicas e vocais, poderá casar sua ação com suas próprias 

Intenções. Mas, ainda assim, parece ser possível que haja atores que tenham a capacidade de 

se apropriar de tal forma das Intenções de um dramaturgo que, praticamente as torne suas, ou 

que encontre em si um reflexo dessas mesmas Intenções, ou ainda, como pareceu indicar 

Meyerhold, que estabeleça uma “assimilação intelectual” dessas Intenções. Seja qual for o 

caso, é necessário que estas estejam claras, afirma Brook: 

 

Para que as intenções do ator fiquem totalmente claras, com vivacidade 
intelectual, emoção verdadeira, um corpo equilibrado e disponível, os três 
elementos – pensamento, sentimento e corpo – devem estar em perfeita 
harmonia. Só então ele cumprirá o requisito de ser mais intenso, em curto  
espaço de tempo […] (1999, p. 14) 

 

 Brook acaba por estabelecer mais uma aproximação entre os Princípios da Plenitude e 

da Intenção, visto que, para deixar esta o mais clara possível, terá que partir daquela, ou seja 

ter em harmonia “pensamento, sentimento e corpo”. Pode-se inclusive inferir daí o grau de 

dificuldade, para um ator que esteja tão integrado consigo mesmo, em construir suas ações a 

partir de Intenções que não lhe pertencem. 

 O Princípio da Intenção demonstrou ser um real fundamento no trabalho de ator. Sem 

uma Intenção, as ações podem ser vistas como movimentos vazios. São as Intenções, 

perceptíveis em toda a musculatura do ator, que deverão dar sustento às ações deste, 

independentemente de serem elas Intenções próprias ou de terceiros. 
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Segue-se então o Ritmo enquanto Princípio do trabalho de ator. O Ritmo envolve o 

ator na sua percepção pessoal, ou seja, seus pensamentos, sentimentos, sensações e em tudo o 

que está ao seu redor, isto é, sua relação com outros atores, com a plateia, com objetos de 

cena, com o espaço cênico em que se encontra. Jacyan Castilho Oliveira20, ao realizar extensa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Jacyan Castilho Oliveira, atriz, diretora e pesquisadora. Atualmente é professora adjunta na Universidade 
Federal da Bahia-UFBA, na qual concluiu o doutorado em Artes Cênicas. É diretora do Groove Estúdio Teatral 
com o qual produziu A Cela e esteve ligada ao Vila Vox, grupo teatral residente do Teatro Vila Velha em 
Salvador-BA, sendo indicada a melhor diretora do Prêmio Brasken, pelo espetáculo Canteiro de Rosas. Ainda 
sob sua direção destacam-se: A Canoa e Dias de Folia. Participou da organização dos livros Dança e Educação 
em Movimento 1 e 2 pela editora Cortez. 
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pesquisa acerca do Ritmo, adota a “noção deste como fator articulador entre as partes de uma 

composição.” (OLIVEIRA, 2008, p. 52) Partindo desta definição, o Princípio do Ritmo 

pensado especificamente no trabalho pessoal do ator e não na encenação teatral como um 

todo, implica no desenvolvimento da capacidade deste ator em estabelecer articulações, entre 

as diversas partes que envolvem seu trabalho de composição cênica, sem que perca a noção de 

Plenitude, ou seja, sua inteireza. 

A importância do Ritmo é de tal monta no teatro que refere-se: ao texto dramático e a 

maneira como este é dito, visto que será determinante do entendimento deste; à encenação e, 

consequente orquestração de todos os elementos constituintes da cena e, por fim, ou talvez 

antes de tudo, ao trabalho do ator sobre si mesmo e seus processos de criação. “Eis porque o 

ritmo, em nenhuma instância, pode ser considerado um ‘adendo’, um ‘ornamento’ ou mesmo 

uma ‘utilidade’ na constituição da linguagem poética.” (2008, p.61), reforça Oliveira. 

Já em Stanislavski o Ritmo era considerado elemento fundamental, que está na 

essência do teatro, de tal modo que em A Construção da Personagem o encenador russo 

utilizou-se de dois capítulos para discorrer a esse respeito: Tempo-Ritmo no Movimento e O 

Tempo-Ritmo no Falar. Trabalhando o ator nas instâncias do corpo e da voz, o diretor russo 

percebe o potencial do tempo-ritmo na elaboração das emoções do personagem, traço 

fundamental da sua poética. “Para o mestre, a correspondência entre os sentimentos 

adequados à cena e os ritmos em que esta transcorre é que poderia lhe conferir o ‘tom’ 

adequado. Isso valia tanto para a ação física, expressa em movimento e fala, quanto na ação 

internalizada, aparentemente sem movimento.” (OLIVEIRA, 2008, p.236)  

Certamente que para Stanislavski o Ritmo não era um mero ornamento. Para ele, 

“Onde quer que haja vida haverá ação; onde quer que haja ação, movimento; onde houver 

movimento, tempo; e onde houver tempo, ritmo.”(1992, p. 222) E ainda: “O ritmo é inerente 

ao ator e se manifesta quando ele está em cena, quer nas suas ações, quer imóvel; quando fala 

ou quando está calado.” (p. 259) Quando pensado no ser humano de modo geral, o Ritmo 

poderia ser visto como inerente a este devido aos fluxos orgânicos que obedecem a ciclos 

rítmicos próprios, mas na ótica do ator ele é também, e principalmente, uma construção 

intencional, uma artificialidade proposta pelo ator com uma intenção específica de expressar 

algo. 

Meyerhold, por sua vez, fala da necessidade “de ser musical, visto que trata-se de 

controlar o tempo, de saber organizá-lo […] e, consequentemente, é necessário o 

conhecimento do ritmo, o sentido rítmico.”. (In HORMIGON, 1992, p. 287, tradução minha) 

O importante é o rigor com que se constrói tal Ritmo e com que este é seguido. Neste sentido, 
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a maneira como a noção de Ritmo é pensada no teatro, a aproxima do Princípio da Precisão. É 

imprescindível capturar e manter o Ritmo preciso e adequado àquilo que se quer expressar. A 

questão do rigor fica clara na fala de Meyerhold na qual compara o Ritmo no trabalho de ator 

e dos artistas de circo: 

 

Os artistas de circo necessitam da música como apoio rítmico, como ajuda 
para calcular o tempo. Seu trabalho baseia-se num cálculo sutilíssimo, e o 
menor desvio pode conduzir a uma catástrofe. Apoiado numa música bem 
conhecida, o cálculo é infalível. Sem música torna-se difícil porém possível. 
Mas se a orquestra tocasse, de repente, uma música à qual o acrobata não 
estivesse acostumado, isto ocasionaria a sua morte. De certo modo, o mesmo 
sucede no teatro. Apoiando-se sobre o fundo rítmico da música o jogo do 
ator adquire precisão. (In CONRADO, 1969, p. 196) 

 

 Falou-se em artificialidade e em rigor, mas é imprescindível que se perceba que 

nenhuma dessas noções se opõem à ideia de um ator que busca construir um corpo-em-vida, 

um corpo presente e crível. Lecqoc reforça o caráter orgânico que o ator deve buscar, quando 

refere-se ao Ritmo em oposição ao que chama de andamento da cena: “O andamento é 

geométrico, o ritmo é orgânico. [...] O ritmo é a resposta a um elemento vivo. Pode ser uma 

espera, ou uma ação. Entrar no ritmo significa entrar exatamente no grande motor da vida. O 

ritmo está no fundo das coisas, como um mistério.” (LECQOC, 2010, p. 64) 

 Para concluir cabe ainda ressaltar a relevância do Ritmo não apenas como fundamento 

que dá suporte ou que permeia toda a prática teatral, mas entendê-lo como instrumento de 

criação, ou melhor, como ato de criação. Quando Barba refere-se ao processo de montagem 

como sendo um ato de criação, seja do diretor ou do ator, considera que : 

 

O conceito de montagem não apenas implica uma composição de palavras, 
imagens, relacionamentos. Acima de tudo, isso implica a montagem do 
ritmo [...] Por meio da montagem do ritmo, de fato, refere-se ao próprio 
princípio de movimento, tensões, processos dialéticos da natureza ou 
pensamento. (BARBA E SAVARESE, 1995, p. 158) 

 

O Ritmo, então, se faz presente em todo o processo de preparação e criação do ator. 

Não se trata de absorver um determinado Ritmo e impô-lo a todas suas realizações, “O Ritmo 

não é sinônimo de monotonia ou de prosódia uniforme, mas de pulsação, variação, mudança 

súbita.” (GROTOWSKI, 1987, p. 143) Sendo assim, o Ritmo é um Princípio poderoso e 

necessário à atuação, na medida em que é um fator determinante desta. 
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O Princípio seguinte é a Respiração. Antes de ser um fundamento para o ator, a 

Respiração o é para qualquer ser humano. Respirar é condição básica para se estar vivo, por 

conseguinte, é incontestavelmente fundamental para a existência humana. Cabe aqui, no 

entanto, refletir acerca da Respiração no contexto do ator, verificando de que modo específico 

esta se torna um fundamento em seu trabalho.  

 A Respiração de modo consciente está na base de todo e qualquer trabalho em teatro, 

sendo comentada com maior ou menor profundidade por todos os autores pesquisados, mas 

há, no entanto, um que se destaca pelo peso que coloca neste elemento em sua obra: Antonin 

Artaud. Para ele, “Não há dúvida de que a cada sentimento, a cada movimento do espírito, a 

cada alteração da afetividade humana corresponde uma respiração própria.” (1993, p. 130) 

Artaud toma como referência os conhecimentos descritos na Cabala 21  a respeito da 

Respiração, ou seja, da existência de diferentes tempos no respirar, uma “espécie de tempo 

musical que rege [o] batimento harmônico” (1993, p. 131) das paixões. O que ele propõe é 

“empregar o conhecimento da respiração não apenas no trabalho do ator, mas também na 

preparação ao ofício do ator.” (p.132)  

 Artaud compreende que há uma relação direta entre a Respiração e os diferentes 

estado do ser humano provocados, seja pelas suas emoções, seja por seus humores. Quando os 

estados de espírito, que constituem um elemento essencial na atuação teatral, são percebidos 

como diretamente conectados à fisiologia humana, o caminho de experimentação do ator 

torna-se muito mais consistente para o mesmo. Desse modo, ao apropriar-se das relações que 

a Cabala estabelece com a Respiração, Artaud pretende para o ator o pleno domínio do seu 

corpo e das suas emoções. 

 A Respiração seria, na visão de Artaud, não somente um alicerce para o ator, como 

também poderia constituir um ponto de partida para processos específicos de criação. 

Considerando-se que a Respiração “acompanha o sentimento e pode-se penetrar no 

sentimento pela respiração, sob a condição de saber discriminar, entre as respirações, aquela 

que convém a esse sentimento.” (Artaud, 1993, p. 133), entende-se daí que, tendo este 

controle da Respiração, o ator poderia encontrar em si os diferentes sentimentos que serviriam 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 A Sabedoria da Cabala é uma ferramenta científica para estudar o mundo espiritual. Para entender 
completamente o mundo em que vivemos, necessitamos uma ferramenta de pesquisa que possa explorar o 
domínio oculto, que não pode ser percebido por nossos sentidos. Os livros de Cabala ensinam a estrutura dos 
mundos espirituais e como cada um de nós pode alcançá-los. O que é a Cabala. Localizado em: 
http://www.kabbalah.info/brazilkab/introducao.htm. Acesso em 29/01/2010. 
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no processo de construção de seus diferentes personagens, ou ainda, nas diversificadas 

situações cênicas em que se encontra, conforme a peça em que esteja atuando.  

 Nessa linha de pesquisa acerca da Respiração e suas implicações expressivas, Patrícia 

Leal 22  elaborou um estudo significativo baseado nas técnicas de Martha Grahan cujo 

sustentáculo é precisamente a Respiração. Um primeiro aspecto desse estudo que se destaca é 

a relação direta que a pesquisadora estabelece entre a conscientização e superação de 

bloqueios da Respiração com as possibilidades expressivas:  

 

[...] liberar possíveis bloqueios respiratórios significa liberar, também 
musculatura tensa e formas de expressão aprisionadas. [...] Respirando sem 
bloqueios, liberando articulações presas, músculos enrijecidos, jamais no 
sentido de fixar um padrão de respiração, mas no sentido de encontrar a 
liberdade funcional da unidade corporal. Liberar permite ao indivíduo 
escolher. Ampliar o conhecimento sobre o corpo através da respiração 
possibilita a descoberta de novos caminhos e permite a escolha. (LEAL, 
2006, p. 48) 

 

 Essa percepção de que os desbloqueios da Respiração, aliados aos desbloqueios 

provocados no corpo como um todo, implicam na possibilidade de escolha por parte daquele 

que a está trabalhando, é extremamente significativo para o ator que busca justamente uma 

autonomia no fazer teatral. A autonomia, como visto anteriormente, está diretamente 

relacionada às tomadas de decisões pessoais, que são viáveis na medida em que não haja 

impedimentos para tal. Essa perspectiva de se trabalhar a Respiração num ponto de vista da 

conscientização e liberação de bloqueios, pode ser percebida também em Grotowski: “Vocês 

não devem controlar a sua respiração, mas deveriam conhecer seus bloqueios e suas 

resistências, e isso é uma coisa totalmente diferente.”(In O TEATRO, 2007, p. 140) 

 Essa relação direta entre a liberação dos fluxos respiratórios com a ampliação das 

potencialidades expressivas nas artes cênicas deve-se, sem dúvida, à percepção do ser humano 

como uma totalidade e a Respiração como parte dessa, ou seja, afetando e sendo afetada nas 

mais variadas instâncias, como se pode observar nos trechos selecionados abaixo: 

 

Entendemos a respiração como integrada não somente à estrutura física do 
corpo de cada pessoa, mas à sua estrutura emocional, psíquica, cultural, 
histórica, social [...] O corpo que respira para viver é o corpo que se expressa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Patrícia Leal, artista e pesquisadora. Doutora em Artes pela Universidade Estadual de Campinas, é professora 
da Universidade Federal da Bahia. Autora do livro Respiração e Expressividade, no qual reflete acerca da 
respiração no processo de criação artística fundamentado nas técnicas de Martha Graham. Na produção artística 
acumula funções como direção, criação e interpretação nos seguintes espetáculos: Intenso, Trilogia Amargo 

Perfume e Variações sobre Chocolates. 
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ao se mover. Entendemos por corpo toda a integridade do ser humano. 
(LEAL, 2006, p.41) 

 

E também: 

 

Percebemos que o processo respiratório envolve uma integração entre os 
órgãos, articulações, ossos, musculatura, além das emoções, pensamentos, 
sentimentos, que também influenciam nesse processo. (LEAL, 2006, p. 44) 

 

 E ainda, na percepção de Bonnie Bainbridge Cohen23, da Body-Mind Centering, que 

entende que a Respiração: 

 

É influenciada pelos estados fisiológicos e psicológicos internos e pelos 
fatores ambientais externos. O modo como nós respiramos também 
influencia nosso comportamento e funcionamento físico. [...] A respiração é 
organizada em padrões. Estes padrões são influenciados pelo estímulo 
emocional. Eles também evocam respostas emocionais. (COHEN, 2008, p. 
46) 

 

 Mais uma vez cabe considerar aqui essa via de mão dupla que é a Respiração em 

relação aos vários aspectos citados – muscular, psíquico, cultural, mental, emocional, entre 

outros –, ou seja, tanto a Respiração pode ser um aspecto definidor dessas realidades, como a 

realidade de cada ator, que é de quem trata essa pesquisa, define as características da sua 

Respiração pessoal. Nesse sentido, dois aspectos devem ser considerados: o fato de que cada 

ator deve ser visto na sua totalidade, sua Plenitude, pois é o conjunto de suas características 

que o define, não algum aspecto em isolado e, por outro lado, uma questão constantemente 

defendida por Grotowski em suas diferentes fases, de que cada ator tem sua própria forma de 

respirar, “[...] é falso presumir que todos podem respirar da mesma maneira. É também falso 

dizer que a respiração seja a mesma em posições diferentes ou durante ações ou reações 

diferentes.” (In O TEATRO, 2007, p. 138) Mais uma vez, fica claro que não somente não é 

cabível falar sobre “a” Respiração como se houvesse um ideal, mas isso é ainda mais grave no 

caso do ator cuja atividade implicará em necessidades bastante específicas no que tange à 

utilização da Respiração, sem que haja uma regra absoluta para tal. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Bonnie Bainbridge Cohen, dancarina, professora e terapeuta corporal. Fundadora do Body-Mind Centering ® e 
da Escola de mesmo nome. Por mais de 35 anos ela tem sido líder  e inovadora no desenvolvimento desta 
abordagem integrada ao movimento, anatomia experimental, princípios de desenvolvimento, as percepções e os 
processos psicofísicos. Ela é a autora do livro Sensing, Feeling and Action. Terapeuta ocupacional, é também 
certificada em Análise do Movimento de Laban, e perfil de Kestenberg Movement. 
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 Grotowski chama atenção para os perigos de trabalhos equivocados em relação à 

Respiração. Sua própria trajetória apresenta diferentes fases no que se refere ao que 

considerou um ideal para a Respiração do ator. Por exemplo, referindo-se ao período de 1959 

a 1962, Grotowski defende o uso da respiração total, isto é, torácica superior e abdominal; já 

em 1969, em uma conferência sobre voz, ele afirma ter encontrado “um método bem mais 

difícil de simular. A inspiração que emprega o diafragma faz alargar as costelas inferiores, 

tanto nas laterais quanto posteriormente.” (In O TEATRO, 2007, p. 138) De certo, que tais 

transformações na sua maneira de abordar a Respiração resultam dos processos de pesquisa, 

das observações e investigações, mas ainda assim o diretor polonês não perdia de vista a ideia 

de um trabalho de ator na via negativa, ou seja, em que a meta principal para o ator é a 

eliminação de bloqueios, travações e impedimentos. 

 O Princípio da Respiração pode ser, então, um ponto de partida para a criação 

expressiva do ator, visto que pode despertar neste processos ligados às suas emoções, 

memórias, ações corporais e vocais, etc., mas também é um fundamento, na medida em que 

permeia todas as suas realizações, integra sua totalidade, lhe traz vida. A relevância desse 

Princípio se faz notar mais intensamente ao se falar em Ação, tanto Corporal como Vocal, que 

consiste no Princípio que vem a seguir. 
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Ação é, portanto, o próximo Princípio e foi seguindo a trilha traçada por Luís Otávio 

Burnier com o intuito de definir ações físicas, em que este se guia, primordialmente, pelas 

poéticas de Stanislavski, Grotowski e Decroux, que se pôde salientar alguns aspectos: as 

ações físicas acontecem no corpo, são corporificações; elas nascem na coluna, no tronco, ou 

melhor, não são ações periféricas; são transformadoras da realidade, sendo que seu efeito de 

modificação pode e deve ser sentido tanto pelo ator, como pelo espectador e, por fim, “A ação 

física pode, portanto, ser considerada como a menor partícula viva, do texto do ator [...] o 

conjunto de mensagens ou de informações que ele e somente ele pode transmitir.” 

(BURNIER, 2009, p. 35) Pensada como unidade do texto do ator, o Princípio da Ação reflete 

a noção de dramaturgia proposta por Barba, isto é, “ ‘o trabalho das ações’ na representação” 

(1995, p. 68), ainda que o diretor italiano refira-se à “ação” como incluindo “os sons, as luzes 

e as mudanças no espaço” (p.68), no presente contexto o destaque está sendo dado à 

dramaturgia do ator, melhor dizendo, o ator que tece seu texto por meio de suas Ações. 
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Vasili Toporkov24 cita Stanislavski em uma reflexão sobre qual seria o elemento 

primordial nas diferentes linguagens como o som para a música, ou a cor para a pintura, ou 

ainda, a linha para o desenho e o diretor russo concluiu que “O elemento principal na atuação 

é a ação, ‘genuína, orgânica, produtiva e apropriada’.” (TOPORKOV, 2004, p.159, tradução 

minha) Fechando essas considerações, Burnier sugere então que “O ator é o poeta da ação.” 

(2009, p. 35) Mediante o pensamento desses pesquisadores e mestres do teatro, o que se 

percebe é que a Ação é um dos principais fundamentos do trabalho de ator. É sobre a égide da 

Ação que o ator poderá construir sua obra – sua poesia. A Ação pode ser considerada nesta 

obra a parte mais palpável, mais concreta do ofício do ator, talvez o tijolo e o cimento; 

todavia, para essa obra se sustentar, as ações do ator devem estar permeadas por todos os 

Princípios anteriormente analisados: a Plenitude, a Espontaneidade, a Disciplina, a Precisão, o 

Vazio, o Se/Imaginação, a Intenção, o Ritmo e a Respiração.  

A Ação enquanto Princípio abarca elementos que, por si só, são Princípios – Ação 

Corporal e Ação Vocal, no entanto, a ideia de agregar sob uma denominação única, é uma 

tentativa de não reforçar a dicotomia corpo-voz no ator. Desse modo, o Princípio da Ação 

envolve o corpo como um todo, considerando todas as suas extensões: “A voz é uma extensão 

do corpo, do mesmo modo que os olhos, as orelhas e as mãos: é um órgão de nós mesmos que 

nos estende em direção ao exterior e, no fundo, é uma espécie de órgão material que pode até 

mesmo tocar.” (GROTOWSKI In O TEATRO..., 2007, p. 159) Uma outra maneira de 

constatar essa unidade corpo/voz é dada por Janaína Träsel Martins25 em sua pesquisa acerca 

da voz do ator:  

 

A voz humana é composta por frequências vibratórias, relacionadas às 
frequências vibratórias que o corpo irradia. A ressonância da voz ocorre 
quando as frequências vibratórias, transformadas em som pelas pregas 
vocais, ao fluírem seus harmônicos pelo corpo, encontram compatibilidade 
em determinada região. (MARTINS, J., 2008, p. 51)  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Vasili Toporkov (1889-????) ator. Foi um dos poucos “forasteiros” a ser convidado a participar do Teatro de 

Arte de Moscou e embora já fosse um artista experiente e talentoso, foi forçado a treinar como ator sob a 

orientação rigorosa de Stanislavski. Desse processo de aprendizado resultou a publicação do relato, Stanislavski 
in Rehearsal, que traz uma visão interna do que ficou conhecido como o Método das Ações Físicas. Toporkov 

proporciona, desse modo, uma grande contribuição às pesquisas em artes cênicas, pois trata de temática não 

abordada na bibliografia do próprio Stanislavki.!
25 Janaína Hösel Martins. Doutora em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, atua como professora 
adjunta na Universidade Federal de Santa Catarina. Desenvolve pesquisa com ênfase na preparação e na direção 
de processos de criação corpóreo-vocais. Além de diversos artigos, participou da publicação do livro Voz em 

Cena 2, com o capítulo A relação corpo-voz na arte do ator: perspectivas a partir de Eugenio Barba.  

!
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 Fisiologicamente, então, fica claro que a voz é parte intrínseca do corpo seja como 

órgão, seja como resultado de frequências vibratórias. O que realmente importa aqui é que na 

construção de suas Ações, o ator estará trabalhando como unidade, podendo expressar-se 

corporalmente apenas de maneira visível ou também de maneira audível. 

 Se por um lado, na noção de Ação, o corpo se apresenta enquanto unidade em que a 

voz é deste uma extensão, por outro, conforme se verificou acima, é possível realizar uma 

Ação Vocal sem externar uma ação com o resto do corpo, ou realizar uma Ação Corporal sem 

que a voz se manifeste. No primeiro caso, o corpo está envolvido como um todo, mas este 

envolvimento pode ser ou não perceptível externamente; o ator concentra sua atenção e seus 

esforços na emissão vocal, daí as Ações serem ditas Vocais. No segundo caso, a Ação 

realizada não envolve, pelo menos, uma das partes do corpo que é a voz, assim como poderia 

não estar envolvendo um braço ou os olhos ou qualquer outro membro. Desse modo, ao se 

utilizar os Princípios Ação Corporal ou Ação Vocal como subdivisão de Ação, o ator estará 

concentrando-se em um tipo específico de Ação sem contudo gerar qualquer tipo de cisão. 

Pode-se então verificar o que caracteriza essas Ações específicas. 

 No que se refere então à Ação Vocal, esta é, sem dúvida, um ponto de partida para a 

criação teatral, em especial de personagens. As formas de abordagem da voz, no entanto, é 

que variam entre as diferentes poéticas estudadas. Pode-se tomar como referência para essa 

verificação o posicionamento de Stanislavski e de Grotowski acerca do trabalho com a voz. A 

meta para o encenador russo é de que o ator deve “estar bem de voz”, enquanto que para o 

polonês a noção da voz relaciona-se a um reflexo do ser em profundidade. 

 “Estar 'bem de voz' é uma benção não só para a prima-dona mas também para o artista 

dramático. Sentir que temos o poder de dirigir nossos sons, comandar sua obediência, saber 

que eles forçosamente transmitirão os menores detalhes, modulações, matizes de nossa 

criatividade!” (STANISLAVSKI, 1992, p. 117) De certa forma, a expressão “bem de voz” 

aqui utilizada remete à ideia de uma voz bem trabalhada, da qual o ator detém o controle para 

criação, ou, pelo menos, habilitada à realizar o que esse desejar.  

Grotowski por sua vez, apesar de não usar a mesma expressão, consideraria que um 

ator que está “bem de voz”, não é propriamente aquele que adquiriu determinadas habilidades 

vocais, mas aquele que não possui bloqueios ou impedimentos de quaisquer tipos, ficando 

aberto à voz que surja espontaneamente em seu processo de “auto-revelação”. Para o diretor 

polonês: “O ator […] deveria […] penetrar os territórios da própria experiência, como se os 

analisasse com o corpo e a voz. Deveria reencontrar os impulsos que fluem do profundo do 
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seu corpo”. (In O TEATRO..., 2007, p. 131) A Ação Vocal constitui então um ponto de 

partida no trabalho de ator, seja qual for o caminho de experimentação pelo qual o ator opte.  

 Quanto à Ação Corporal, é interessante observar a reflexão proposta por Matteo 

Bonfitto26 que visa o esclarecimento acerca das diferenças entre movimento, gesto e ação e a 

partir da qual pode-se perceber os elementos que constituem este Princípio: 

 

[…] definimos como sendo movimento todo elemento plástico ou moldável 
do corpo humano que pode também produzir um deslocamento espacial. O 
movimento contém elementos que, quando trabalhados, podem gerar ações 
físicas. As ações físicas, além de serem necessariamente psicofísicas e 
catalisadoras de elementos de linguagem, devem significar ou representar 
algo, assumindo, dessa forma, uma função sígnica. Quando tais ações 
passam a particularizar um ser ficcional, seja como ser humano único e 
diferenciável, seja como integrante de uma classe social, profissional, tipo 
psicológico... podemos localizar, então, em tais ações, a presença de gestos. 
(2002, p. 110) 

 

 Conforme a conceituação de Bonfitto, tanto o movimento quanto o gesto são 

intimamente ligados à noção de Ação, visto que um movimento pode gerar uma Ação e que o 

gesto é uma Ação com qualidades específicas. Sendo o movimento “um componente da ação, 

o seu substrato.” (2002, p. 109) e o gesto “uma sua extensão, um seu 'desdobramento'.” (p. 

109), pode-se considerar que a noção de Ação Corporal abrange todos esses elementos. Deste 

modo, um movimento, um gesto, uma Ação são todos constituintes deste Princípio e como tal 

podem consistir em pontos de partida para a criação, ao mesmo tempo que constituem os 

alicerces do trabalho de ator.  

Cabe ressaltar mais uma vez que, o que se constatou acima como referindo-se à Ação 

Corporal, diz respeito também à Ação Vocal e o contrário também é verdadeiro, quer dizer, o 

que se verificou acerca da Ação Vocal é cabível no trato com a Ação Corporal. Todavia, há 

momentos em que as reflexões estão mais voltadas para um ou outro aspecto, mas, ainda 

assim, pode-se considerar também mediante as falas de Stanislavski e Grotowski a 

possibilidade que se alcançar, respectivamente, um corpo dominado pelo ator ou um corpo 

plenamente desbloqueado. E ainda, pode-se entender que o que Bonfitto considera como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Matteo Bonfitto, ator, diretor, e pesquisador teatral. Doutor pela Royal Holloway University of London – 
Inglaterra. Professor na Universidade Estadual de Campinas. Diretor artístico do Núcleo de Pesquisa e Criação 
Cênica  – Performa. Concentra sua pesquisa nos processos de atuação do ator-performer. Das suas publicações 
destacam-se os livros: O Ator Compositor e A Cinética do Invisível. Dentre os últimos espetáculos destacam-se: 
What does it mean to be a native, Vista-me, O Mentiroso, Atentados, Anônimos e Descartes, Silêncio e Em lugar 

algum. 
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sendo “ação” e  “gesto” inclui, certamente, Ação Vocal e, poder-se-ia dizer, gesto vocal. 

Sendo assim, retoma-se a noção de Ação como resultante da unidade corpo/voz. 
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Dando continuidade então ao reconhecimento dos Princípios, a noção de Relação é, 

sem dúvida, muito próxima da prática da atuação. Para Brook, “O teatro talvez seja uma das 

artes mais difíceis porque requer três conexões que devem coexistir em perfeita harmonia: os 

vínculos do ator com sua vida interior, com seus colegas e com o público.”(1999, p. 26) Esses 

são os três níveis de Relação que se pode esperar do trabalho de ator e envolvem as Relações 

Intrapessoais e Interpessoais. 

No que se refere às Relações Intrapessoais, ou seja, do ator consigo mesmo, o que se 

entendeu na presente tese é que, sendo os Princípios até então identificados e aqueles que 

ainda estão por ser comentados, todos referentes ao ator, de certo modo já se está garantindo 

que o ator atente para essa conexão consigo mesmo. Por exemplo, quando se aponta a questão 

da Plenitude refere-se à inteireza e à unidade do ator nas suas diversas instâncias ou, quando 

se fala da Imaginação, da Intenção, da Respiração, entre outros, se está pensando nos 

diferentes Princípios da atuação que dizem respeito ao ator e seu trabalho consigo mesmo. 

Nesse sentido, não se considerou essa conexão consigo mesmo um Princípio em separado 

visto que, a autorreferência já permeia o desenvolvimento dos Princípios como um todo. 

No que tange às Relações Interpessoais, estas englobam as Relações Ator/Ator e 

Ator/Espectador. De acordo com Ludwik Flaszen27 no artigo A Arte do Ator: “A essência [da 

atuação] apóia-se na criação de uma viva ligação inter-humana. Essa ligação é a matéria-

prima do teatro.” (In O TEATRO..., 2007, p. 87) Ambas as Relações apontadas acima são 

consideradas Princípios no trabalho do ator, sendo que, no caso da conexão dos atores entre 

si, ainda que seja extremamente significativa, poderá ser omitida quando na situação de um 

monólogo por exemplo, por outro lado, a Relação Ator/Espectador reflete a essência do 

teatro. Cabe então refletir sobre cada uma em separado.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27  Ludwik Flaszen (1930-), pesquisador, diretor e crítico literário e teatral. Grande colaborador de Grotowski no 
Teatro das Treze Filas, em Opole, Polônia. Atuava como um conselheiro literário nos trabalhos de Grotowski, o 
que foi fundamental para o desenvolvimento dos conceitos teóricos que motivaram os experimentos teatrais 
deste. Esteve por um período da década de 1980 na direção do Teatro Laboratório. Foi um dos grandes 
colaboradores para a publicação do livro O Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski 1959 – 1969, tanto com 
textos seus, como com materiais do diretor polonês que jamais haviam sido publicados.  

!
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Para Stanislavski os atores são, entre si, comparsas e essa Relação Ator/Ator é de 

extrema importância pois que, “Se os atores deveras querem prender a atenção de uma plateia, 

devem fazer todo esforço possível para manter, uns com os outros, uma incessante troca de 

sentimentos, pensamentos e ações.” (1992, p. 215) Trata-se de um fluxo constante de 

comunicação que não se estabelece exclusivamente pela fala. Como explicita a citação, essa 

“comunhão” gerada entre os atores perpassa seus “sentimentos, pensamentos e ações”. Esse 

encontro pode ser uma fonte para a criação dos atores, tanto quando estão sozinhos entre si, 

apenas experimentando diferentes possibilidades, como quando estão em momentos de 

Improvisação diante do público. Aliás, essa comparsaria que se configura entre atores é uma 

base bastante sólida para o desenvolvimento de seu trabalho, é como um porto seguro para o 

ator que vê no outro um suporte para sua criação. 

Ao comentar sobre sua experiência de grupo sob a direção de Peter Brook, Yoshi Oida 

faz a seguinte avaliação: 

 

Quando dois atores estão contracenando, acontece alguma coisa entre eles 
que é percebida pelo público. Essa “alguma coisa” não é de ordem 
emocional ou psicológica, e sim de uma outra natureza mais fundamental. 
Por exemplo, quando apertamos a mão de alguém, trata-se de uma ação 
simples; é possível que, atrás desse gesto, não haja nenhuma história, 
nenhuma razão psicológica, nenhuma emoção. Mas uma troca autêntica e 
fundamental entre duas pessoas ocorreu. É difícil encontrar as palavras 
adequadas para descrever qual foi o tipo de troca. Poderíamos talvez chamar 
isso de “sensação física” ou “energia humana fundamental”. Não importa o 
nome, é com esse processo de troca que os atores devem se comprometer a 
fim de criar uma emoção teatral. Sem essa permuta fundamental não existe 
teatro, ainda que as palavras do texto expliquem de maneira brilhante as 
situações. É por isso que todos os atores devem se esforçar para descobrir e 
manter esse nível de contato. (OIDA, 1999, p. 26) 

  

 O estabelecimento desse contato é uma experiência única, que só é possível mesmo 

entre atores que compartilham uma real cumplicidade. 
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 Para Grotowski, esse encontro proporcionado pela Relação Ator/Espectador é a 

essência do teatro, ou seja, ele vê o teatro como “o gênero estético que nasce no contato de 

dois ensembles: o ensemble dos atores e o ensemble dos espectadores. A comparação: a 

lâmpada de arco; o espetáculo é a centelha que passa entre os dois ensembles.” (In O 

TEATRO..., 2007, p. 50) Dito de outro modo pelo mesmo encenador, trata-se, “[n]a ausência 
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de uma forma fixada (impressa, em fita, sobre outro material); [d]o devir no contato entre 

espectador e ator.” (In O TEATRO..., 2007, p. 49) Essa centelha, este “devir” é o que ocorre 

apenas no momento deste encontro e esse é um fundamento no trabalho de ator que só lhe 

está disponível nesse exato momento, o que o torna, na verdade, resultado da co-criação 

ator/espectador e é, sem dúvida, um ponto de partida para o trabalho do ator. Não se trata de 

algo que ele tenha criado e traz diante do espectador, pois que esse encontro é nada mais que 

um Princípio a partir do qual a criação se dará. 

 Brook fala da relação de cumplicidade que se estabelece entre espectador e ator como 

sendo própria da linguagem e do processo de comunicação do ser humano: 

 

A troca de impressões através de imagens é a base da nossa linguagem: no 
preciso momento em que uma pessoa expressa uma imagem, há uma outra 
pessoa que estabelece com ela uma relação de crença. A linguagem é a da 
associação partilhada: se a associação não for sugestiva para a segunda 
pessoa, se não houver um momento de ilusão partilhada, então não há troca. 
(BROOK, 2008, p. 110) 

 

 O desafio do ator será então encontrar o caminho para conquistar essa cumplicidade 

com seu espectador. O ator é o responsável por estabelecer essa conexão inicial e, na medida 

em que esta é estabelecida, o espectador será um colaborador nesse processo de criação. Sua 

colaboração varia segundo a proposta de encenação que pode estar mais ou menos aberta à 

intervenção direta do espectador. Todavia, ainda que a proposta envolva uma quarta parede, 

ator e espectador estarão compartilhando a mesma ilusão. Se isso não ocorre, como disse o 

diretor inglês, não há troca. 

 A presente pesquisa considera essa essencialidade do encontro do ator com o 

espectador e, tendo como objeto central de investigação o treinamento de ator relacionado aos 

Princípios que regem o trabalho deste, entende ser primordial incluir neste contexto de 

treinamento situações que viabilizem esse encontro. A estratégia proposta, então, para 

viabilizar tal ação é a inclusão, ao longo de todo o período de treinamento, de momentos de 

apresentação em que o ator poderá experienciar seu encontro com o espectador. Todavia, 

como não faz parte da proposta desta pesquisa a montagem de espetáculos, devidamente 

finalizados, a forma encontrada para viabilizar tais encontros será a apresentação de 

Improvisações sobre as quais se vai discorrer mais profundamente no capítulo IV. Este é, sem 

dúvida, um dos aspectos mais significativos da presente tese, visto que entende-se aqui a 

necessidade de colocar o ator em contato com seu interlocutor desde os primórdios da sua 
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formação, além do que, considera que a eficiência desta Relação é algo que pode ser 

trabalhado, treinado, aprimorado.  
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Embora, como visto acima, as Relações Interpessoais sejam fundamentais para o 

trabalho de ator, não são as únicas relações estabelecidas por este. Os Princípios de Relações 

que se seguem refere-se àquelas estabelecidas pelo ator com os elementos constituintes da 

cena: Espaço, Objeto, Personagem e Texto. Todos estes são tomados aqui como Princípios 

considerando-se que podem ser pontos de partida para a criação. Entretanto, como já foi 

observado anteriormente em outros Princípios, cada uma das Relações aqui citadas poderá ser 

trabalhada de forma distinta nas poéticas observadas, alcançando assim um grau de 

importância bastante variado, podendo, inclusive, não constituir um fundamento 

indispensável à criação. 

Iniciando pela Relação Ator/Espaço, é significativo pensar uma noção relativa à 

percepção de espaço que contribua para a presente reflexão e Marcus Bulhões Martins28, no 

livro Encenação em Jogo, traz uma significativa contribuição nesse sentido: 

 

Quando olhamos ao redor e percebemos o espaço que nos circunda, essa 
percepção pode acontecer em três planos: a atitude contemplativa do mundo 
circundante, no sentido utilizado na filosofia zen, o olhar analítico voltado 
para os detalhes, as diferenças e as semelhanças e, por último, o olhar lúdico 
e poético que transforma simbolicamente o que vê, refuncionalizando os 
objetos, subvertendo atmosferas e transpondo o espaço real para o espaço da 
ficção. (MARTINS, M., 2004, p. 24) 

 

Ainda que inicialmente haja alguma tendência a considerar que a última maneira de 

olhar – lúdica e poeticamente – seja a maneira do ator perceber o espaço que o circunda, não 

se deve desconsiderar os outros planos do olhar, pois todos estão presentes no ator. O foco 

contemplativo aproxima-se, a meu ver, da ideia de estabelecer Vazios, no sentido do devir, 

isto é, abrir espaços para o que o Espaço proponha; o olhar analítico é essencial para a 

percepção do que cada elemento presente propõe e das informações que veiculam em seus 

detalhes mais específicos  e, por fim, o olhar lúdico e transformador que irá atuar, interagir, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28
!Marcos Bulhões Martins, ator, encenador e professor de teatro. Doutor em Artes Cênicas pela Universidade de 

São Paulo. Pesquisa as relações entre aprendizagem e criação da cena contemporânea. Tem entre suas 
publicações os livros: Encenação em Jogo, Introdução ao Estudo da Interpretação Teatral e Para uma 

Atualização do Ensino de Arte. 
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afetar e deixar-se afetar. Cabe reforçar o fato de que Martins referiu-se a três planos e não 

etapas, logo, entende-se que todas essas percepções aconteçam ao mesmo tempo, aqui e 

agora. 

A Relação Ator/Espaço pode ser pensada sob vários pontos de vista, a saber, a 

Relação do ator com: um cenário planejado e montado para uma determinada peça, qualquer 

que seja a estética da encenação em questão; um espaço com características próprias e não 

artificialmente construídas, seja uma simples sala ou algum espaço externo como um parque 

ou uma praça; ou ainda, um espaço que se pretende vazio ou pelo menos esvaziado de 

elementos. Sendo assim, não se deve pensar esse Espaço necessariamente como um cenário, 

visto que o ator poderá estabelecer uma relação bastante rica com qualquer espaço desde que 

esteja aberto para tal. 

 Por outro lado, não se pode desconsiderar o efeito que um cenário propriamente dito 

venha a causar sobre a criação do ator que nele se encontre. Stanislavski ressalta abaixo, 

justamente o poder que o cenário pode exercer sobre as emoções do ator, auxiliando-o na 

composição de algum personagem:  

 

O ambiente exerce uma grande influência sobre os […] sentimentos. […] Se 
for capaz de […] produzir o estado de espírito ideal, será mais fácil, para o 
ator, dar uma conformação aos aspectos interiores de seu papel, 
influenciando todo seu estado psíquico e toda sua capacidade de sentir. Em 
tais condições, o cenário é um poderoso estímulo às nossas emoções. (2001, 
p. 44-45) 

 

 Mas, há que se considerar que, esse Espaço não é exclusivamente sua forma 

arquitetônica, mas poderá ainda ser o resultado das Ações realizadas nele e também por 

intermédio dele, ou seja, a Relação Ator/Espaço existe numa mão dupla em que as Ações do 

ator poderão ser definidas pelo Espaço, assim como este se transforma por meio daquelas.  

 Ao refletir sobre sua prática de ensino em teatro Ryngaert explicita o potencial de 

mútua afetação dessa Relação: “A prática ajuda a compreender como o espaço engaja 

profundamente o jogo, pesa sobre os elementos do enredo e se mostra determinante, mesmo 

do ponto de vista do sentido.”(2009, p.127) Então, ao mesmo tempo que o Espaço poderá ser 

determinante da Ação construída pelo ator no momento presente, as intervenções do ator 

sobre esse serão nitidamente percebidas: 

 

Existe uma poesia do espaço. Uma ligeira modificação de um espaço banal, 
ou já muito visto, lhe confere novo interesse. Às vezes basta uma mudança 
de ângulo para que tudo se modifique. A alteração do espaço assume formas 
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diversas [...] O espaço [...] é o que é representado, em sua realidade 
imediata; é também o que representa ou aquilo que os jogadores se esforçam 
para fazê-lo representar.” (RYNGAERT, 2009, p. 127-128) 

 

 A Relação Ator/Espaço é um Princípio do trabalho de ator na medida em que pode ser 

um ponto de partida para a criação, mas, mais do que isso, o Espaço pode se fazer co-autor 

dessa criação. 
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 A Relação Ator/Objeto pode constituir um eficiente ponto de partida para a criação do 

ator, no entanto, é muito relevante compreender o contexto de sua utilização, seja em termos 

da poética ou da estética em que se situa essa Relação. Quatro são os nomes aqui citados – 

Stanislavski, Barba, Brook e Grotowski – e quatro são as maneiras de estabelecimento dessa 

conexão do ator com o objeto. 

Ao se referir à Relação Ator/Objeto Stanislavski ressalta a importância que há tanto na 

simples observação destes, como na ação efetiva que o ator pode empreender sobre os 

mesmos: “A observação intensiva de um objeto naturalmente desperta o desejo de fazer com 

ele alguma coisa. Fazer qualquer coisa com ele intensifica, por sua vez, a observação do 

mesmo. Essa inter-reação mútua estabelece um contato mais forte com o objeto da atenção 

[do ator].” (1994, p. 103) Percebe-se, mediante a fala do diretor russo que o estabelecimento 

de uma relação entre ator e os objetos gera no primeiro a necessidade de reagir sobre o 

segundo e, ainda que o objeto seja algo inanimado, este estará agindo também sobre o ator, na 

medida em que este se deixa afetar. Assim, o intercâmbio que ambos estabelecem, com base 

em ações e reações, pode ser um ponto de partida para a criação. 

 Na percepção de Barba a ação do ator sobre o objeto deve ser a mínima possível: 

 

Estabelecer uma relação com um objeto assim como com uma pessoa, 
significa respeitar o princípio do diálogo. O objeto age (fala) e o 
ator/bailarino reage (escuta). Para agir, o objeto deve ter uma vida própria. A 
relação não é muito fértil se o objeto é controlado, se faz somente o que lhe é 
imposto, se é tratado como um objeto inanimado, um escravo que deve 
submeter-se à minha vontade/violência. Se isso acontece, não são permitidos 
momentos de adaptações súbitas, de imprevista interferência, de pausas-
transições, que nos obrigam a estar em estado de alerta. 
Um princípio essencial que determina a ‘vida’ do objeto consiste em 
permitir que ele abandone a nossa órbita de controle para manifestar todo o 
seu temperamento e todos os seus caprichos. Devemos adaptar-nos a isso. 
(BARBA, 2009, p. 262-263) 
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 Ainda que Barba sugira diálogo, o que se percebe de sua fala é mesmo um grande 

exercício de escuta por parte do ator. É como se mais uma vez o ator precisasse buscar um 

silêncio dentro de si, um Vazio potencial, para deixar-se penetrar e afetar pelo que diz o 

objeto. Brook por sua vez, como que deslocando esse Vazio do ator para o objeto, enfatiza a 

possibilidade que o ator tem de resignificá-lo, ao considerar 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 em um objeto mágico. [...] esta alquimia só é possível se o 
objeto for tão neutro e comum que possa refletir a imagem que o ator lhe 
atribui. Poderíamos chamá-lo de ‘objeto vazio’. (BROOK, 1999, p. 38-39) 

 

 Todas essas perspectivas: observação intensa e consequente ação sobre o objeto; 

máxima escuta e máxima interferência de transformação não são excludentes entre si e podem 

estar presentes no treinamento a que este estudo se propõe estabelecer. Em especial por não se 

tratar de uma proposta de montagem e sim de experimentação, pois cada uma dessas 

possibilidades não somente ampliam o potencial de criação do ator como consistem em 

distintos e eficazes pontos de partida para a criação. Mas cumpre apontar ainda para mais uma 

prática teatral que indica uma Relação talvez um pouco mais radical que as anteriores. 

É sabido que Grotowski em seu “teatro pobre”, propõe a eliminação do supérfluo e do 

que há de excessivo na cena, ressaltando a necessidade de reduzir os elementos da encenação 

estritamente “aos objetos indispensáveis à ação dramática” (1987, p. 58) ou a Objetos que 

possam, ao ser utilizado pelos atores, gerar múltiplas imagens e possibilidades: “Cada objeto 

deve contribuir, não para o significado, mas para a dinâmica da peça; seu valor está na sua 

variada utilização.” (p. 58) Sob sua ótica a Relação Ator/Objeto poderá ser para o ator um 

campo fértil de criação, na medida em que este busque explorá-la no máximo de suas 

possibilidades e que se relacione com Objetos que tenham por si só um grande potencial para 

criação e transformação. Por outro lado, a perspectiva metodológica do mestre polonês, quer 

dizer, a “via negativa”, indica uma outra possibilidade dessa Relação: a Omissão. 

 Pensar a Relação Ator/Objeto sob a ótica da Omissão, ou seja, quando o objeto se faz 

presente mas não está materializado, proporciona uma relevante ampliação do campo de 

experimentação com Objetos. Dois caminhos parecem claros nessa prática: quando o ator age 

na Relação com Objetos imaginários e quando o ator trabalha com Objetos reais e depois 

reconstrói suas ações omitindo o Objeto. Nessa perspectiva tal Relação explicita a conexão 
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existente entre três Princípios: Relação Ator/Objeto, Se/Imaginação e outro que está por ser 

analisado, o Princípio da Omissão. 

 O Princípio da Relação Ator/Objeto mostrou-se então bastante amplo nas possíveis 

vertentes em que pode ser desenvolvido, sendo um fator importante não somente para o 

aprimoramento do ator, e seu processo de formação e preparação, mas, sem dúvida alguma 

para a criação propriamente dita. 
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 A Relação Ator/Personagem traz uma discussão antiga e pode-se dizer, permanente no 

fazer teatral. Se se pretende identificar nessa discussão uma questão central, seria algo como: 

O ator representa a ele mesmo? O ator encarna um personagem? ou, O ator faz um tipo de 

fusão entre ele e o personagem? Não há para tais questões uma resposta uníssona, pois que 

estas se respondem em conformidade com as diferentes poéticas, estéticas, treinamentos, ou 

seja, as diferenças de opções que se farão notar nos processos e resultados de um trabalho.  

 Do leque de respostas que se poderia lançar mão aqui, duas parecem bastante 

significativas tanto no que diferem entre si como no que coincidem. Para Lecqoc, então: 

 

Se o personagem e a pessoa forem apenas um, a interpretação não existe. [...] 
Há uma grande diferença entre atores que expressam sua própria vida e os 
que realmente interpretam. [Os atores] devem interpretar outra coisa que não 
eles mesmos, não deixando de implicar-se extremamente nisso. Não 
interpretam a si mesmos, interpretam consigo mesmos! Eis ai toda a 
ambiguidade do trabalho de ator. (LECQOC, 2010, p. 101-102) 

 

 E para Ryngaert: 

 

Da minha parte, parece-me inútil encarar um trabalho sério em torno do 
personagem sem avaliar os riscos individuais, sem considerar o engajamento 
pessoal como motor indispensável. O artifício é sempre possível, mas com 
atores ou não-atores, é a pessoa que inevitavelmente está em jogo. Por esse 
motivo proponho esse trabalho intitulado pessoa/personagem, o qual leva em 
conta os dois termos que constituem em definitivo o curioso cruzamento 
etiquetado “personagem” e, sobretudo, as relações instituídas entre os dois, 
nos dois sentidos. Todo personagem deve muito à pessoa na qual se baseia e 
a pessoa recebe em troca, pelo menos no contexto que nos interessa, influxos 
do personagem que está construindo. Portanto insisto, deliberadamente, na 
separação tão pouco estanque que distingue pessoa e personagem, na 
circulação que se estabelece entre os dois, nas margens e nas diferenças que 
me interessam na relação realidade/ficção. (RYNGAERT, 2009, p.158-159) 
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 Logo de início chama a atenção a maneira como Lecqoc exige uma distinção efetiva 

de ator e personagem, de modo que não interessa a ele um ator que representa a si mesmo. E, 

por outro lado, a proposta de Ryngaert que adere à perspectiva da pessoa/personagem como 

sendo inseparáveis. Todavia, ainda que os dois encenadores indiquem caminhos distintos de 

criação, ambos consideram o fato de que o personagem está permeado pelo ser do ator, sendo 

que Ryngaert complementa essa ideia com a reciprocidade de o ator também ser afetado pelo 

personagem, em um movimento de troca. 

 Outro aspecto se mostra essencial no processo de construção de personagens, ou seja, 

a escolha por caminhos mais psicológicos, emocionais em contraponto a outros mais focados 

na fisicalidade. Chekhov, por exemplo, reconhece a importância de se construir o personagem 

numa perspectiva corporal, mas para tal propõe como caminho a criação a priori de um 

“corpo imaginário”. Em sua metodologia sugere que o ator crie mentalmente o personagem: 

“Você imaginará que no mesmo espaço que ocupa com seu próprio corpo real existe um outro 

corpo – o corpo imaginário de sua personagem, que você acabou de criar em sua mente.” 

(2003, p. 101) E visando o movimento de incorporação desse personagem o diretor continua: 

 

Vista-se, por assim dizer, com esse corpo; ponha-o como se fosse um traje. 
[...] Mas ‘vestir o corpo de outrem’ é mais do que vestir qualquer traje ou 
costume. Essa adoção da forma física imaginária da personagem influencia 
dez vezes mais fortemente a psicologia do ator do que qualquer roupa! 
(CHEKHOV, 2003, p.101) 

 

 Por um caminho muito distinto transita a atriz do Odin Teatret, Julia Varley: “[...] os 

espectadores veem personagens ainda que [...] eu, como atriz, não os tenha construído 

intencionalmente, mas que tenham aflorado na montagem das ações que criei, usando outras 

referências.”(2010, p. 148) Sendo assim, enquanto uma trajetória implica em uma criação que 

se realiza na mente, para ser incorporada e, deste modo, contribuir para uma caracterização 

psicológica; a outra se estrutura por meio de ações corporais selecionadas que irão 

caracterizar o comportamento de um personagem. Não há dúvidas de que os pontos de partida 

nos casos apontados são díspares, quer dizer, no primeiro o personagem foi retirado de um 

texto dramático previamente estabelecido; enquanto no caso de Varley, o personagem resulta 

da trama de suas ações e revelam ao final, como resultado de uma dramaturgia de ator, um 

personagem cujo suporte são as experiências pessoais da atriz. De certo modo, então, os tipos 

de caminhos adotados refletem também as opções por atores interpretativos e representativos. 

Quando se pensa em caracterização de personagem pode se estar levando em conta 

principalmente a utilização de peças de um figurino, maquiagem, a utilização de máscaras e 
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outros acessórios que diferenciem os personagens entre si. Todos estes podem ser elementos 

que engendrem um processo de criação, na medida que afetam o ator diretamente e o 

resultado dessa afetação poderá conduzir à elaboração de um personagem ou mesmo de 

situações para uma cena. A ideia de caracterização de personagem em Chekhov amplia em 

parte essa noção ao contemplar também uma caracterização que é física e comportamental, ao 

invés de acessória: 

 

Uma caracterização ou característica peculiar pode ser qualquer coisa inata 
da personagem: um movimento típico, um modo especial de falar, um hábito 
recorrente, uma certa maneira de rir, caminhar ou vestir um terno, uma 
forma insólita de segurar as mãos, uma inclinação singular da cabeça e assim 
por diante. (2003, p. 105) 

 

 Conceitualmente falando, a ideia de Relação Ator/Personagem aqui veiculada não 

desconsidera nenhum dos enfoques descritos acima. Desse modo, tanto os elementos de 

figurino, maquiagem ou acessórios em geral, quanto uma postura, um gestual, uma voz, um 

modo de caminhar, entre outros, figuram entre os fatores que, na Relação com o ator, poderão 

estimulá-lo à criação de cenas ou personagens. Serão assim como pontos de partida.  
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 Por fim, a Relação Ator/Texto. O Texto já foi por muito tempo considerado como 

sendo a essência do teatro, um elemento sagrado e, como tal, intocável. O teatro moderno que 

gradativamente deslocou essa essencialidade para o ator, tratou de buscar formas 

diferenciadas de trabalhar com o texto, seja adaptando-o, reconstruindo-o, resignificando-o ou 

mesmo rejeitando-o completamente. A principal inversão que ocorre é que o texto passou a 

ficar à mercê da vontade dos artistas – diretor, encenador ou ator – e não mais o contrário em 

que estes ficavam sob o domínio do imaginário do dramaturgo.  

Hoje, tendo perdido sua sacralidade, o Texto ainda ocupa uma posição relevante no 

fazer teatral, sem contudo sobrepujar qualquer outro elemento constituinte desta arte. 

Existem, atualmente, práticas que envolvem processos mais coletivizado de criação de um 

texto, resultante de diálogos diretos entre dramaturgistas, atores, diretores, iluminadores, 

cenógrafos, etc., ou seja, textos que não se limitam à palavra, ou melhor, textos de 

representação nos quais essa estará inserida. 
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Por outro lado, o Texto sempre será um excelente ponto de partida ou estímulo para a 

criação, seja porque refere-se às paixões humanas, sendo uma excelente fonte para a 

construção emocional de personagens, seja porque traz as questões arquetípicas do ser 

humano que servem de guia para uma auto-penetração do ator, ou ainda, por que fornece as 

informações necessárias acerca das relações sociais estabelecidas entre os personagens. 

Entendido como ponto de partida é significativa a visão de Barba: 

 

O que chamamos de estímulo é um ponto de partida que deve permitir ao 
ator continuar sozinho, com toda a liberdade. É o próprio ator que, deste 
ponto de partida, começa sozinho a escolher, a desenvolver as próprias 
imagens, os próprios estímulos aos quais reage. O que chamamos de 
estímulo é uma imagem concreta, precisa, mas sugestiva, que apela à 
imaginação do ator. É um ponto de partida que permite ao ator captar a 
imagem e fundi-la com a própria fantasia, com o próprio universo interior e 
desenvolver imagens próprias, associações próprias [...] Desse modo, ainda 
que o ponto de partida, a imagem inicial, seja dado de fora, todo o processo 
se personaliza e torna-se expressão própria, individual do ator e de seu 
universo. (BARBA, 1991, p. 57-58) 

 

 O diretor italiano discorre sobre o trabalho com Texto como um processo de 

apropriação por parte do ator de elementos que, ao mesmo tempo que lhe proporcionam 

imagens claras e inspiradoras, contribuem também para a autonomia deste em construir um 

caminho próprio, fazer suas escolhas. Grotowski reforça o grande potencial que tem o Texto 

no sentido de abrir a percepção de diretores e atores para seus próprios universos imaginários, 

como processos de auto-revelação, sem contudo tirar desses artistas sua autonomia, sua 

autossuficiência, como ele próprio diz: 

 

A força das grandes obras [...]: abrem portas para nós, colocam em 
movimento a maquinaria da nossa auto-suficiência. [...] Para o ator e para o 
diretor, o texto do autor é uma espécie de bisturi que nos possibilita uma 
abertura, uma autotranscedência, ou seja, encontrar o que está escondido 
dentro de nós e realizar o ato de encontrar os outros: em outras palavras 
transcender nossa solidão. 
O importante não são as palavras, mas o que fazemos delas, o que confere 
vida às palavras inanimadas do texto, o que as transforma em “A Palavra”. 
(GROTOWSKI, 1987, p. 49) 

 

 Já Ryngaert, trabalhando frequentemente com processos de Improvisação percebe que: 

  

[...] é preciso reinventar formas de abordagem do texto que rompam com os 
hábitos [...] o texto [...] reconhecido como partitura passível de ser jogada. 
[É] possível inspirar-se em processos de trabalho que estimulam o contato 
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com textos, sem serem deles totalmente tributários e sem se entregarem a um 
trabalho sistemático de encenação. (RYNGAERT, 2009, p. 182) 

 

 Conforme já se falou, o Texto ou, enquanto Princípio do trabalho de ator, a Relação 

Ator/Texto, constitui um rico provocador para o artista cênico, nas mais diversas abordagens 

que esse permita. Todavia, cabe acrescentar ainda que, como ponto de partida, a noção de 

Texto aqui pretendida não se restringe aos textos dramáticos, mas a toda forma textual que 

proporcione, por exemplo: imagens, como disse Barba; revelações, como pretendia 

Grotowski; relações sociais, como buscava Brecht, entre outros. O Texto, então, mesmo que 

não sagrado, demonstra ser uma profícua contribuição no processo de criação do ator. 
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 Os fundamentos apontados subsequentemente são aqueles já identificados pela 

Antropologia Teatral (1995, 2009) em seus estudos transculturais, denominados princípios-

que-retornam, ou melhor dizendo, são aqueles que a partir da observação das mais distintas 

tradições mostraram-se recorrentes, constituindo, desse modo, a base do trabalho de ator em 

seu nível pré-expressivo. Entenda-se, o trabalho de ator na linha de estudos da Antropologia 

Teatral, no que se refere à sua organização, é percebido em dois níveis: o expressivo e o pré-

expressivo. De certo que, essa separação tem uma perspectiva primordialmente didática e 

serve basicamente a uma mudança de abordagem por parte do ator em sua prática: 

 

Esse substrato pré-expressivo está incluído no nível de expressão, percebido 
na totalidade pelo espectador. Entretanto, mantendo este nível separado 
durante o processo de trabalho, o ator pode trabalhar o nível pré-expressivo, 
como se, nesta fase, o objetivo principal fosse a energia, a presença, o bios 
cênico de suas ações e não seu significado. (BARBA e SAVARESE, 1995, 
p. 188) 

 

 Considerando-se então a noção de pré-expressividade ligada à busca do ator pela 

intensificação da sua presença cênica, o diretor italiano, Eugenio Barba, fundador da referida 

linha de estudos, afirma que: “O primeiro passo para descobrir quais podem ser os princípios 

do bios cênico do ator, a sua ‘vida’, consiste em compreender que às técnicas cotidianas se 

contrapõem técnicas extracotidianas, que não respeitam os condicionamentos habituais do uso 

do corpo”. (BARBA, 2009, p. 34) Para Barba a principal diferença entre as duas técnicas está 

no uso maior ou menor de energia, isto é, enquanto no uso das técnicas cotidianas o indivíduo 

busca realizar o máximo com um mínimo de energia, “As técnicas extracotidianas baseiam-



 64 

se, pelo contrário, no esbanjamento de energia”. (2009, p. 34) Essas noções comentadas – pré-

expressividade e extracotidianeidade – serão a base para compreensão dos Princípios 

definidos pela Antropologia Teatral.  

Esses Princípios que aqui serão expostos já foram amplamente analisados não somente 

na bibliografia específica de Eugenio Barba, como também por outros pesquisadores da arte 

de ator, que contribuíram para a ampliação deste conhecimento. Os Princípios identificados, 

isto é, aqueles considerados como sendo a essência ou o núcleo do bios cênico do ator são: 

Equilíbrio de Luxo, Dança das Oposições, Incoerência Coerente, Virtude da Omissão e 

Equivalência. (BARBA, 1995, 2009)  

O Equilíbrio de Luxo ou Equilíbrio Precário consiste em um dos primeiros princípios-

que-retornam identificados por Barba. Pensando sob a perspectiva das técnicas corporais 

cotidianas, o homem está em equilíbrio quando se mantém numa determinada postura ou 

mesmo realiza algum movimento sem muito esforço, o que poderia ser, por exemplo, ficar de 

pé e parado. Aparentemente, nesta posição o ser humano não faz esforço algum mas, na 

verdade, para que possa manter-se em equilíbrio, sua musculatura faz, constantemente, 

pequenos ajustes em uma ou outra parte do corpo de forma tão sutil que, de modo geral, 

torna-se imperceptível. Aqui o indivíduo usa de muito pouca energia para manter-se  nessa 

aparente imobilidade. 

 O que se afirmou anteriormente é que o que difere as técnicas cotidianas das 

extracotidianas é, respectivamente, o emprego de uma quantidade menor e maior de energia. 

Entretanto, é mister compreender que as técnicas extracotidianas não são criadas do nada, 

pois que derivam justamente das técnicas cotidianas. No caso do Equilíbrio de Luxo são: 

 

 [...]deformações da técnica cotidiana de caminhar, de deslocar-se no espaço, 

de manter o corpo imóvel. Essa técnica cotidiana baseia-se na alteração do 

equilíbrio. Sua finalidade é um equilíbrio permanentemente instável. 

Refutando o equilíbrio ‘natural’, o ator intervém no espaço com um 

equilíbrio ‘de luxo’: complexo, aparentemente supérfluo e com alto custo de 

energia. (BARBA, 2009, p. 39)   
 

Esse esforço a mais que o ator emprega na intenção de impedir a perda de equilíbrio e 

possível queda, gerando tensões musculares por todo seu corpo e, conseqüentemente, um 

consumo maior de energia, é que lhe proporciona um corpo dilatado, um corpo-em-vida.  
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 O Equilíbrio de Luxo é um conceito já identificável em Etienne Decroux29, em que um 

elemento “se alterado em direção à instabilidade, uma instabilidade controlada, pode gerar 

tensões diferenciadas no corpo, as quais passam a ser ‘iscas’ que tornam o corpo ‘vivo’.” 

(DECROUX apud BONFITTO, 2002, p. 77) e é uma hipótese levantada na observação do 

trabalho de ator em nível pré-expressivo. Nesse sentido, diz Barba, ele se torna vivo numa 

fase que precede a expressão intencional individualizada. Ainda que esse Equilíbrio de Luxo 

seja percebido cinestesicamente pelo espectador no momento da representação, ele não está 

relacionado aos significados veiculados por cada uma das tradições observadas. Enquanto 

Princípio do nível pré-expressivo, pode e deve ser trabalhado pelo ator no momento do seu 

treinamento pessoal e, de certa forma, é por isso que Barba considera como secreta essa fase 

do trabalho do ator, pois só diz respeito a ele mesmo. 
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 A partir da própria observação do Equilíbrio Precário ou de Luxo, Barba já identifica 

o que seria mais um dos princípios-que-retornam e como ambos atingem o espectador por um 

caminho que nada tem a ver com o sentido da representação e sim com a percepção sensorial 

desse: 

 

O estudo do equilíbrio torna possível compreender como um equilíbrio em 

ação gera uma espécie de drama elementar: a oposição de tensões diferentes 
no corpo do ator é percebida cinestesicamente pelo espectador como um 
conflito entre forças elementares. (BARBA e SAVARESE, 1995, p. 38-39) 

 

 A Dança das Oposições pode ser compreendida também como uma deformação das 

técnicas cotidianas: 

 

Nas diversas técnicas cotidianas do corpo, as forças que dão vida às ações de 

distender ou retrair um braço, as pernas, os dedos de uma mão agem uma de 

cada vez. Nas técnicas extracotidianas, as duas forças contrapostas 

(distender e retrair) agem simultaneamente. (BARBA, 2009, p. 48) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Étienne Decroux (1898-1992), ator e mímico francês. Responsável pela elaboração da Mímica Corporal 
Dramática, sendo assim considerado o pai da mímica moderna. Atuou como ator nas companhias de Louis 
Jouvet e Gaston Baty e trabalhou durante oito anos no Théâtre de l'Atelier de Charles Dullin. Em 1941 abriu a 
Ecole de Mime, em Paris. Criou mais de 80 peças de mímica, dentre as quais: l'Usine, Les Arbres, Combat 

Antique, Duo Amoureux, Le passage des hommes sur la terre, Petits Soldats, Chirurgie Esthétique, Méditation, 

l'Esprit Malin, entre outras. A técnica desenvolvida por Decroux atende não somente a criação de espetáculos 
como também a preparação do ator e performer de modo geral. 
!
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 Essas tensões contrárias impostas pelo ator a cada parte do seu corpo por meio de 

resistências, fazendo com que este disponibilize uma grande quantidade de energia na 

realização desse esforço, põem em evidência para o espectador a vida que pulsa. “O corpo do 

ator revela a sua vida ao espectador em uma miríade de tensões de forças contrapostas. É o 

Princípio da oposição.” (BARBA, 2009, p. 47) Desse modo, mesmo que essas tensões 

existam também em situações cotidianas, as tensões presentes nas técnicas extracotidianas 

além de disporem de uma maior quantidade de energia, conforme foi dito, diferem-se mais 

uma vez das técnicas cotidianas por porem as tensões em visão. “Fazer ver já é fazer 

interpretar.” (BARBA, 2009, p. 49) 

 As oposições atuam no corpo do ator tanto interna como externamente. Internamente, 

as tensões dilatam o corpo do ator mesmo que na imobilidade, o que Barba chama de energia 

no tempo. Entenda-se, a energia no tempo ocorre quando o ator por meio do movimento 

constrói um fluxo de energia que “atravessa” seu corpo, e em determinado momento 

interrompe esse fluxo no espaço, deixando o corpo numa aparente imobilidade, mas mantendo 

o fluxo de movimento internalizado. Por outro lado, as oposições podem ser também externas, 

melhor dizendo, podem ser observadas no espaço quando o corpo do ator aponta em 

diferentes direções, por exemplo, o tronco vai em uma direção enquanto o olhar vai em 

direção contrária.  

 A Dança das Oposições traz ainda um outro aspecto que possibilita uma forma de 

ampliação de cada ação, quando o ator antecipa sua ação com uma ação contrária, para apenas 

depois seguir o sentido pretendido. Inicialmente, Barba observa esse efeito no ator chinês  e 

depois percebe que aplica-se aos atores orientais de modo geral. Mas, em A Arte Secreta do 

Ator, aponta para esse mesmo Princípio como presente nos diversos exercícios da 

Biomecânica de Meyerhold:  

 

Podem-se detectar duas linhas de ação em todos esses exercícios. A primeira 
é otkaz, a recusa. Cada fase deveria começar com o seu oposto: para dar uma 
bofetada, primeiro se move o braço pra trás, depois para a frente”.(BARBA 
E SAVARESE, 1995, p.157) 

 

Essa é também uma intensificação da técnica cotidiana pois, se observarmos alguém, 

por exemplo, lançando algum objeto numa situação bastante cotidiana como um papel 

amassado numa cesta de lixo a uma distância razoável, de modo geral, a pessoa recua o braço 

na direção oposta à da cesta buscando o impulso necessário, ou talvez um melhor 
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posicionamento. A técnica extracotidiana implicaria numa ênfase maior dessa ação oposta, de 

modo que, na seqüência, ocorra também um maior destaque para a ação realmente desejada. 
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Ao falar dos princípios-que-retornam Barba utiliza formas distintas em A Arte Secreta 

do Ator: dicionário de Antropologia Teatral (1995) e A Canoa de Papel: tratado de 

Antropologia Teatral (2009). Mediante o entrecruzar de suas explanações, a conclusão a que 

se chegou aqui é da existência de mais três Princípios, a saber: Incoerência Coerente, Omissão 

e Equivalência. 

 A Incoerência Coerente,  aparente inconsistência alcançada pelo ator através das 

técnicas extracotidianas, resulta de processos de desconstrução do comportamento cotidiano, 

visando um comportamento cênico artificial. Erik Exe Christoffersen30 explica:  

 

[A Incoerência Coerente] É percebida na omissão de uma ação 
específica em uma sequência de ações; no uso da negação ou na edição de 
uma ação por meio do deslocamento de ações. O resultado é um corpo 
artificial que não representa nem a realidade nem o cotidiano. Mediante a 
fragmentação e reconstrução do comportamento corporal, um corpo artificial 
é criado. As conexões naturais são destruídas pela incoerência coerente, 
resultando em uma nova composição corporal. Esse deslocamento do 
cotidiano possibilita ao ator decidir. O essencial não é o desejo de expressar, 
mas ter um corpo decidido. (CHRISTOFFERSEN, 1993, p. 83-84, tradução 
minha) 

 

Trata-se do deslocamento de uma lógica cotidiana, dita natural, para uma lógica outra 

dada pelo ator. Nesse sentido o que parece ser incoerente para um olhar externo, não o é na 

lógica cênica em que se inscreve o dado comportamento. Cristoffersen aponta caminhos por 

meio dos quais o ator pode alcançar essa nova composição corporal: refere-se à omissão de 

partes em uma sequência de ações, gerando assim uma quebra, uma descontinuidade na sua 

lógica; refere-se ao uso da negação ou também retenção, quando, por exemplo, o ator 

suspende ou interrompe uma determinada ação no espaço mantendo-a apenas no tempo e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30 Erik Exe Christoffersen (1951-). Professor associado do Instituto de Estética, nos Departamentos de Estética 
e Cultura e Dramaturgia. Co-fundador da CTLS - Centre for Theatre Laboratory Studies, numa colaboração 
entre o Odin Teatret e o Departamento de Dramaturgia na Universidade de Aarhus. Editor chefe do primeiro 
número da Peripeti, revista ligada a este Departamento, que ambicionava localizar-se nesse espaço entre as 
diferentes artes como teatro, dança, performance, etc. Diretor do Teatro Akadenwa de 1985 a 2003. Principais 
publicações: The actors Way, Hotel Pro Forma, Odin Teatret: between dance and theatre e On the Way Through 

Theatre. 

!



 68 

ainda uma terceira possibilidade que envolve a reorganização de ações em uma dada 

sequência. Os caminhos indicados geram uma distorção da realidade cotidiana na busca de 

uma realidade outra para o corpo. É o que Barba denomina uma “segunda natureza”, 

alcançada pela prática de um treinamento de ator: 

 

O ator, através de uma longa prática e um treinamento contínuo fixa esta 

‘incoerência’ em um processo de inervação, desenvolve outros reflexos 

neuromusculares que desembocam em uma nova cultura do corpo, em uma 

‘segunda natureza’, em uma nova coerência, artificial, mas marcada pelo 

bios. (BARBA, 2009, p.50 ) 
 

 Se, por um lado, essa “segunda natureza” não é coerente com a vida cotidiana, 

justamente por não aderir à sua forma econômica de fluxo de energia, por outro, quando se vê 

além da sua artificialidade, o que se  percebe  é um  ser plenamente coerente com a vida, é um 

ser-em-vida construído pelo ator. Por mais que o ator reorganize e redimensione o 

comportamento cotidiano na busca do extracotidiano, ele reaviva seu vínculo com a vida, com 

seu bios. 

 Para concluir, trago a reflexão de Renato Ferracini acerca dessa transição de um corpo 

cotidiano para um corpo reconstruído visando o comportamento cênico. Para ele, ainda que o 

corpo dito cotidiano esteja permeado por nossos condicionamentos, acomodações ou mesmo 

automatismos, não se pode “simplesmente buscar eliminar esse comportamento cotidiano 

pensando existir um outro corpo em um suposto estado ‘puro’ pronto para ser encontrado e 

usado como corpo-em-arte.” (FERRACINI, 2006, p. 85) O ator-pesquisador do LUME 

considera que haja no próprio corpo dito cotidiano uma “potência artística, um campo de 

intensividades que pode ser trabalhado e transbordado nele mesmo.” (2006, p. 85) e que, 

desse modo,  “o corpo-em-arte passa a ser uma espécie de expansão e transbordamento do 

corpo com comportamento cotidiano”. (p. 85) Considero essa contribuição de Ferracini 

essencial nessa discussão acerca da “segunda natureza” do ator no sentido de desmistificar a 

ideia de se criar um outro corpo, ou um outro ser. Desse modo, o que se entende aqui como 

sendo a Incoerência Coerente trata justamente de uma reconstrução de si sob novos 

parâmetros, de uma transbordamento de si mesmo, de um ser-em-vida sob a lógica da cena. 
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 O Princípio da Omissão ou Virtude da Omissão, relaciona-se à ideia de simplificação, 

porque busca a essência da ação: “Os elementos superficiais de uma ação são eliminados de 

modo que seu aspecto necessário, essencial, se torne mais claro.” (BARBA E SAVARESE, 

1995, p. 174) Sendo assim, o que é mais importante na ação é enfatizado eliminando o 

supérfluo, omitindo o que é excessivo. Essa eliminação pode ser simplesmente retirar uma 

parte de uma seqüência de ações ou um objeto inserido na mesma: “[...] a omissão do 

elemento visível torna independentes a ação e a posição [que o ator segura o objeto]: apesar 

de elas manterem toda a sua organicidade, podem adquirir uma nova dependência e, portanto, 

um novo significado.” (BARBA E SAVARESE, 1995, P. 172) Mas a Omissão traz também a 

ideia da retenção, ou seja: 

  

Em cena, para o ator, omissão significa justamente ‘reter’, não estender em 

um acesso de vitalidade e expressividade a qualidade de sua presença cênica. 

A beleza da omissão, de fato, é a sugestividade da ação indireta, da vida que 

se revela com o máximo de intensidade no mínimo de atividade. (BARBA, 

2009, p. 55)  
 

 A aplicação do Princípio da Omissão, nessa relação entre forças de ação e de retenção, 

remete novamente ao que Barba denomina “energia no tempo” e que pode ser abordada de 

um outro modo: “A oposição assim criada entre a força que empurra a ação e a força que 

retém a ação produz essa espécie particular de energia, que definimos como sendo a energia 

no tempo.” (BARBA e SAVARESE, 1995, p. 174) É a suspensão da “energia no espaço”, isto 

é, energia geradora de movimento visível no espaço, que resulta na concentração da ação do 

ator como “energia no tempo”. Cabe reforçar que esta noção está calcada em um processo 

físico, material: “O processo de absorção da ação tem como consequência uma intensificação 

das tensões que animam o ator e é percebido pelo espectador ”. (BARBA, 2009, p. 54)  

 Como se pôde perceber o Princípio da Omissão perpassa o da Incoerência Coerente 

pois, conforme Christoffersen, a Omissão pode ser um meio de se alcançar o comportamento 

artificial pretendido pelo ator, ou o comportamento cênico. Por outro lado, está diretamente 

relacionado à Dança das Oposições, quando Barba refere-se ao conflito de forças de ação e 

retenção que ao se oporem suprimem a “energia no espaço”. Essas relações entre Princípios 

são quase imediatas no que se refere aos princípios-que-retornam, entretanto, mais uma 

aproximação é possível, isto é, entre a Virtude da Omissão e o Vazio. Na medida em que a 

Omissão implica na eliminação de algo – ação, objeto, energia – essa eliminação gera, de 
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certo modo, um Vazio. Não se trata de um Vazio absoluto, como já se explicou anteriormente, 

mas de lacunas que surgem no fazer do ator e que se abrem para novos devires. 
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 O termo Equivalência antes de ser um Princípio significa “De igual valor.” 

(FERREIRA, 1999, p. 783). E é neste sentido exatamente que Eugenio Barba utiliza o termo, 

ou seja, como princípio-que-retorna, Equivalência é o que a arte deve fazer na sua relação 

com a vida, ao invés de imitá-la ou reproduzi-la, deve criar um equivalente, não igual, mas 

“de igual valor”. Segunda Barba: “Os grandes artistas sempre foram inspirados pela ideia de 

arte como um equivalente da natureza, mais do que uma reconstrução da natureza”. (BARBA 

e SAVARESE, 1995, p. 95) Ao realizar sua arte o ator deve buscar também esses 

equivalentes ao invés de reproduzir, ou melhor, tentar reproduzir a realidade, o que na 

verdade seria impossível. 

 Para clarear o conceito, o diretor italiano usa o exemplo de um ikebana
31 

demonstrando que da forma de seleção e disposição das flores pode surgir um significado que 

vai além da simples exposição de sua beleza. Ao subtrair as flores de suas regras de vida 

naturais e recompô-las de acordo com novas regras, o ikebana utiliza-se do Princípio de 

Equivalência que assemelha-se ao Princípio aplicado ao ator: 

 

O ator não revive a situação; recria o vivente na ação. Ao final desta obra de 
decomposição e recomposição o corpo não se parece mais a si mesmo. [...] 
Deve representar aquilo que quer mostrar, por meio de forças e 
procedimentos que tenham o mesmo valor e a mesma eficácia. [...] As 
diferentes codificações da arte do ator são, sobretudo, métodos para evitar os 
automatismos da vida cotidiana criando equivalentes. (BARBA, 1994, p. 53) 

 

 A ideia de Equivalência é totalmente contrária à imitação, pois, ao buscar um 

equivalente o ator “reproduz a realidade por meio de outro sistema”, mantendo da realidade 

“o uso orgânico de seu próprio corpo”. (BARBA e SAVARESE, 1995, pp. 96-97) Esse “outro 

sistema” necessário à Equivalência é, justamente, a “segunda natureza” a que Barba se refere 

ao descrever a Incoerência Coerente. Com base nesse Princípio extracotidiano percebe-se um 

novo comportamento, um corpo reconstruído que, sem perder a relação com os fundamentos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Ikebana – é a arte japonesa e arranjos florais também conhecida como Kado. O ideograma referente à palavra 
Ikebana significa flores vivas ou dar vida às flores e Kado que dizer, a via das flores ou caminho das flores. 
Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Ikebana > Acesso em: 21/05/2011. 



 71 

orgânicos da vida, pode também reconstruí-la sob outros Princípios. Para Ferracini, o ator 

“deve encontrar equivalente orgânicos em detrimento de qualquer ação que possa remeter ao 

clichê pessoal e cotidiano, recriando, reconstruindo e redimensionando a ação física.” (2003, 

p. 148)  

A Equivalência encerra então a exposição dos princípios-que-retornam da 

Antropologia Teatral ou Princípios Transculturais. Sendo assim, cabe ressaltar aqui, mais uma 

vez, que esses Princípios expostos são uma tentativa didática de exposição em separado de 

aspectos que envolvem a presença do ator como um todo e, por isso, apresentam-se como 

características, não apenas próximas mas, profundamente interligadas, imbricadas umas nas 

outras, ou mesmo interdependentes.  
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 Finalmente a Improvisação, último Princípio a ser abordado neste capítulo, mas longe 

de ser o menos importante. Efetivamente, na presente pesquisa este é um fundamento que 

adquire um maior destaque devido ao fato de que, além de ser um dos alicerces no trabalho de 

ator, é tomado como o meio ou estratégia do treinamento para trabalhar os diversos 

Princípios. “[...] é através da consciência direta e dinâmica de uma experiência de atuação que 

a experimentação e as técnicas são espontaneamente unidas, libertando o aluno para o padrão 

de comportamento fluente no palco.” (SPOLIN, 1992, p.13) 

A prática da Improvisação é ainda mais enfatizada aqui em função do Princípio da 

Relação Ator/Espectador. Considerando-se que a rotina de trabalho sobre a qual a presente 

pesquisa se apóia consiste justamente num processo de treinamento, cuja natureza é de um 

espaço restrito ao ator, a Relação Ator/Espectador não seria verificada caso essa prática 

mantivesse o caráter de total restrição que lhe é típico. Sendo assim, a estratégia definida aqui 

como ideal para criar as circunstâncias desse encontro sem a necessidade de elaborar uma 

montagem, é justamente a inserção de apresentações de Improvisação ao longo do processo 

de preparação. Por outro lado, a inclusão da Improvisação como forma de apresentação no 

contexto de um treinamento, não se dá apenas com o intuito de atender a uma necessidade 

prática desta pesquisa no que se refere à Relação acima citada, mas compreender que este 

encontro constitui  essência do trabalho de ator, sendo imperativa à sua formação. 

 Dada a relevância do Princípio identificado – Improvisação, caberá a este um capítulo 

exclusivo no qual se pretende estabelecer uma conceituação acerca do termo; além de 
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esclarecer, como foi feito com os demais Princípios, os aspectos que o tornam um fundamento 

para o trabalho de ator. Posteriormente, serão identificadas as possíveis aplicações da 

Improvisação no trabalho de ator e, finalmente, as técnicas improvisacionais que serão 

desenvolvidas no curso/treinamento aqui proposto. 
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 Como se sabe, os Princípios aqui estudados foram identificados, especialmente, nas 

práticas de diferentes diretores, encenadores e atores, de ontem e de hoje, que refletiram sobre 

suas experiências e registraram suas reflexões, sendo estas significativamente voltadas para o 

trabalho de ator. Deste material, pôde-se extrair uma grande multiplicidade de elementos que 

foram percebidos como Princípios, visto que constituem os alicerces que dão suporte ao 

trabalho de ator e os pontos de partida em seus processos de criação. Na medida em que tais 

elementos foram sendo identificados, percebeu-se a possibilidade de agrupá-los de modo a 

compreender melhor sua função e aplicação no trabalho de ator e, desse modo, foram 

estabelecidas as categorias que ora serão apresentadas. 

 A proposta de categorização não implica na redução dessa multiplicidade. A intenção 

não é encontrar Princípios universais, reduzindo-os a um pequeno número de regras 

memorizáveis e aplicáveis como receita, mas trazer para o espaço de treinamento essa 

multiplicidade com todas suas convergências e divergências. Um treinamento de ator deve  

sempre proporcionar a este uma constante ampliação de suas possibilidades de criação, de 

caminhos a serem adotados em sua formação, de estratégias de trabalho, em suma, deve ser 

um espaço de expansão. Por outro lado, na medida em que se vão diversificando cada vez 

mais as metodologias de trabalho para o ator e essa multiplicidade vai se expandindo, 

trazendo novos Princípios para o desenvolvimento desse trabalho, torna-se necessário 

otimizar o acesso com essa multiplicidade, o que se pretende com o estabelecimento de 

categorias. 

 Cabe ressaltar ainda que, assim como os Princípios não são regras ou leis rígidas e 

absolutas, as categorias tampouco pretendem estabelecer uma divisão absoluta dos 

fundamentos do trabalho de ator, mas apenas estabelecer uma possibilidade de organização 

dos mesmos. A necessidade de flexibilizar tais categorias reflete-se em pelo menos dois 
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aspectos: no fato de que há Princípios que se encaixam em mais de uma categoria e, em 

especial, no fato de que na prática do ator os Princípios se misturam, rompendo mesmo os 

limites das categorizações, ou seja, ainda que num dado momento o ator possa se concentrar 

em um Princípio específico, ao observá-lo percebe-se que seu trabalho está fundamentado em 

outros tantos elementos simultaneamente. 

 As categorias delineadas agrupam os Princípios em: Princípios de Atuação; Princípios 

de Criação Teatral (Personagem e Cena); Princípios Transculturais e Princípios Pessoais do 

Ator. 
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 Trata-se mais dos fundamentos em que se baseiam a postura e atitude do ator, do que 

de um Princípio ativo, como se verá na próxima categoria. Tanto pode se referir às 

perspectivas a partir das quais será abordado o fazer teatral, quanto ao estado necessário ao 

ator para realizá-lo. Ao contrário dos Princípios de Criação Teatral, os  Princípios de Atuação 

tem uma grande carga de subjetividade. Podem ou não gerar ações, mas, possivelmente, 

encaixam-se melhor na caracterização de Aristóteles de serem “ponto[s] de partida do ser, do 

devir, ou do conhecer”.  (apud ABBAGNANO, 2000, p. 792) 

 Pode-se considerar também, ainda que com ressalvas, as palavras de Grotowski ao 

comentar o que denomina  o “ato total”, ou seja, o ato que pretende que seu ator esteja apto a 

realizar: “Antes do ator ser capaz de realizar um ato total, tem de cumprir um número de 

exigências, algumas das quais são tão sutis, tão intangíveis, que se tornam praticamente 

indefiníveis através de palavras. Só são compreensíveis através da aplicação prática.” (1987, 

p. 218) Esta afirmação é considerada com ressalvas pois que se compreende aqui os 

Princípios de Atuação como sendo aqueles “tão sutis, tão intangíveis”, mas nem por isso 

inexpressáveis em palavras, já que é justamente esse esforço de pôr em palavras tais 

Princípios que está sendo considerado aqui. Dentre os Princípios elencados neste capítulo, 

aqueles que melhor compõem esta categoria são: Plenitude, Espontaneidade, Disciplina, 

Precisão e Intenção.  

 Há ainda outros Princípios a serem inseridos nesta categoria, não obstante, como 

apresentam uma certa duplicidade podendo figurar nas duas primeiras categorias comentadas, 

é importante que a próxima categoria seja caracterizada para que se possa compreender mais 

adequadamente tal duplicidade. 
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 São aqueles pontos de partida para o ator trabalhar a criação tanto de personagens 

como de cenas. Essa criação, no entanto, não está delimitada por personagens ou cenas de 

algum texto dramático reconhecido e pré-estabelecido. São criações que garantem a total 

liberdade do ator. A partir de um ou mais Princípios desta categoria o ator poderá coletar 

materiais que se for de seu interesse poderão, posteriormente, resultar na efetiva criação de 

um personagem e/ou de uma cena. São apontados como Princípios de Criação Teatral:  Ação,  

Relações Interpessoais – Ator/Espectador e Ator/Ator e Relações com Elementos da Cena – 

Ator/Espaço, Ator/Objetos, Ator/Personagem e Ator/Texto.  

 O grupo de Princípios que figuram em duas categoria são: Vazio, Se/Imaginação, 

Ritmo, Respiração e Improvisação. Todos estes são fundamentos que trazem as características 

da primeira categoria visto que: por um lado, são essenciais ao processo de preparação do 

ator, dentre os quais se destaca a Respiração; por outro lado, figuram como um estado 

necessário ao ator, que é o caso do Vazio e ainda, por um terceiro ângulo, estabelecem uma 

perspectiva para o trabalho, no que se refere ao Se/Imaginação, ao Ritmo e ainda à 

Improvisação. Todavia, cada um a seu modo, os Princípios acima citados podem ser e 

normalmente o são, utilizados como pontos de partida na criação seja de personagens, seja de 

cenas. 
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 São eles: Dança das Oposições, Equilíbrio de Luxo, Incoerência Coerente, Virtude da 

Omissão e Equivalência. Estes são os princípios-que-retornam, identificados pela 

Antropologia Teatral como os Princípios que regem o trabalho do ator em seu nível pré-

expressivo. Neste caso, os Princípios já estão identificados, descritos e exemplificados na 

bibliografia específica deste estudo teatral, que vem sendo encabeçado por Eugenio Barba.  

 A proposta de, na presente pesquisa, agrupá-los na categoria de Princípios 

Transculturais visa, justamente, diferenciá-los dos outros por uma característica específica, 

isto é, a de terem sido identificados por meio da observação de variadas tradições cênicas 

pertencentes a diferentes culturas, nas quais tais Princípios mostraram-se recorrentes, 

perpassando todas as culturas observadas. Este aspecto estabelece um diferencial posto que, 
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os outros Princípios não tem uma perspectiva transcultural; em alguns casos são recorrentes 

em diferentes poéticas, mas em outros, ainda que figurem como fundamentais apenas para um 

ou dois encenadores, foram aqui definidos como Princípios. 
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 Esta categoria abrange os pontos de partida que dizem respeito apenas ao próprio ator. 

É uma categoria que será preenchida por cada ator ao longo de sua formação e carreira. 

Podem ou não ser identificados em seus depoimentos pessoais. Na presente tese, os Princípios 

Pessoais do Ator, serão resultantes da auto-observação de cada ator que tenha participado do 

treinamento realizado. Possivelmente, poderão coincidir com alguns daqueles Princípios 

identificados e categorizados neste trabalho, do mesmo modo que esses aqui listados refletem 

minhas experimentações como atriz e pesquisadora. 

 De certo modo, esta categoria foi estabelecida para que se compreenda que, os 

Princípios até então elencados não são um grupo fechado e definitivo de regras para o 

trabalho de ator, mas devem ser repensados e transformados podendo aumentar ou mesmo 

diminuir de número, conforme a necessidade e experiência de cada ator. Devem ser um 

presente útil para o ator e não uma armadilha não qual fique aprisionado. 

 Tendo concluído então essa primeira etapa da tese com a identificação dos Princípios 

do trabalho de ator e sua categorização, a próxima etapa, conforme explicitado anteriormente, 

refere-se à Improvisação e aos aspectos que determinam seu papel na presente tese.  

 



 
 

 

 

 

 

 

2. CAPÍTULO II – IMPROVISAÇÃO 
 

 

 

 A necessidade de designar um capítulo específico para tratar do Princípio da 

Improvisação se dá, basicamente, em função desta ser vista aqui não apenas como um 

Princípio, mas também como meio ou estratégia para o desenvolvimento de outros Princípios. 

Sendo assim, para um primeiro momento, considerou-se a necessidade de buscar a 

conceituação de Improvisação com a qual se está trabalhando aqui, para, posteriormente, 

identificar os aspectos que apontam este Princípio como sendo, efetivamente, fundamental à 

arte do ator, indicando também as funções que esta pode exercer em seu trabalho e, por fim,  

conceituar e refletir sobre das técnicas improvisacionais utilizadas no treinamento aqui 

proposto: Viewpoints e Impro. 
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 O Dicionário de Teatro de Patrice Pavis1 traz a seguinte definição para Improvisação: 

 

Técnica de ator que interpreta algo imprevisto, não preparado 
antecipadamente e 'inventado' no calor da ação. Há muitos graus na 
Improvisação: a invenção de um texto a partir de um canevas conhecido e 
muito preciso (assim como na Commedia dell'arte), o jogo dramático a partir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Patrice Pavis. Professor de Estudo Teatrais na Universidade de Paris VIII. Atua como professor visitante em 
diversas Universidade na Alemanha, Estados Unidos, Coréia do Sul entre outras. Considerado atualmente um 
dos grandes experts em Teorias Teatrais, publicou alguns títulos que são hoje base para quase toda pesquisa em 
artes cênicas: Dicionário de Teatro, Análise dos Espetáculos e O Teatro no Cruzamento de Culturas. 
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de um tema ou de uma senha, a invenção gestual e verbal total sem modelo 
na expressão corporal, a desconstrução verbal e a pesquisa de uma nova 
'linguagem física' (ARTAUD) (PAVIS, 2005, p. 205) 

 

 E uma definição para Improviso: 

 

O improviso é uma peça improvisada (al'improviso), pelo menos que se dá 
como tal, isto é, que simula a Improvisação a propósito de uma criação 
teatral, como o músico improvisa sobre determinado tema. Os atores agem 
como se tivessem que inventar uma história e representar personagens, como 
se realmente estivessem improvisando. […] Gênero auto-referencial 
(referente a si mesmo e criando-se no próprio ato de sua anunciação), o 
improviso põe em cena o autor, o envolve na ação e aprofunda sua criação. 
(PAVIS, 2005, p. 205-206) 

  

 O primeiro aspecto que se pode tomar das definições acima é o fato de a Improvisação 

não ser algo antecipadamente elaborado, ou seja, ser feito improvisadamente é ser feito no 

momento mesmo da criação. A diferença que se pode notar entre as duas definições é que, a 

Improvisação constitui uma técnica que o ator poderá utilizar de diversas maneiras conforme 

indica Pavis, enquanto o improviso trata, como ele diz, de uma “peça improvisada”, e 

portanto, um produto do trabalho de ator que se está realizando diante de um público. Neste 

segundo caso, o autor parece não aceitar que seja efetivamente uma Improvisação. Para ele é 

“como se [os atores] realmente estivessem improvisando”, isto é, não é mais que uma 

simulação. Ao que tudo indica, Pavis considera que uma peça jamais poderá carecer 

totalmente de algum tipo de preparação prévia. E, na verdade, a Improvisação não deve 

mesmo ser entendida como falta de preparação; entretanto, é preciso explicitar o aspecto da 

Improvisação teatral no qual se concentrará tal preparação, ou seja, o trabalho de ator. A fala 

de Mariana Muniz2 reforça esta visão: “[...] é muito importante diferenciar a Improvisação da 

falta de técnica e de preparação. A Improvisação exige um treinamento específico que 

capacite o ator a agilizar suas respostas, a escutar a si mesmo, a seus companheiros e ao 

público.” (2004, p. 26) Deste modo, a Improvisação é uma técnica que deve ser dominada 

pelo ator por meio de um treinamento específico e que poderá, dentre outras coisas, viabilizar 

a realização de um espetáculo de improviso, para o qual o ator deverá estar muito bem 

preparado.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Mariana Muniz, atriz, diretora e professora de teatro. Doutora em História, Teoria e Prática do Teatro pela 
Universidad de Alcalá – Espanha. Líder do NACE – Núcleo Transdisciplinar de Pesquisa em Artes Cênicas. 
Curadora do Festival Internacional de Improvisação Teatral e do Festival de Inverno da UFMG. Dentre seus 
espetáculos mais recentes estão: Tio Vânia com o Grupo Galpão; Pop Love e Sobre Nós. 
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 O verbete para Improvisação, no The Oxford Companion to the Theatre, dá ênfase à 

presença da Improvisação em diferentes formas teatrais, de distintos períodos na história do 

teatro. Todavia, ressalta-se, novamente, o peso do trabalho de ator na sua realização, e ainda, 

o quão significativa é a capacidade de Improvisação de um ator para o teatro em geral:  

 

Improvisação: É uma performance improvisada realizada por um ator ou 
grupo de atores; podendo ser um elemento presente no treinamento de ator, 
uma fase na criação de um determinado personagem ou parte de uma 
produção teatral. De acordo com a história, o teatro confiou profundamente 
na habilidade dos atores em improvisar a partir de um determinado tema, 
como nas cenas cômicas dos mistérios, nas farsas antigas e comédias 
resultantes das tradições populares, que ampliaram a livre iniciativa dos 
atores e, acima de todas as produções, na Commedia dell'arte. A prática 
continuou no Melodrama e na Pantomima e no Music Hall e mesmo 
atualmente, a 'gesticulação' e as 'falas improvisadas' por parte de um 
comediante habilidoso, em alguns tipos de produção, é permitido, desde que 
não levado muito adiante. (THE OXFORD..., 1983. p.409, tradução minha) 

 

 A citada definição destaca ainda o papel do diretor Constantin Stanislavski na adoção 

da Improvisação como base de seus procedimentos de trabalho: 

 

[…] Stanislavski reconheceu o valor da Improvisação nos períodos 
prolongados de ensaio, para ajudar o ator a explorar aquilo que está por trás 
do personagem e suas motivações, resultando numa caracterização mais rica 
do mesmo. Suas ideias foram adotadas ao redor de todo o mundo e os 
exercícios de Improvisação que visavam a diminuição das inibições pessoais 
e o desenvolvimento das habilidades físicas e vocais tornaram-se parte do 
treinamento de ator. (THE OXFORD..., 1983, p.409, tradução minha) 

 

 Apesar da ênfase dada à utilização da Improvisação no treinamento de ator voltada 

para a “diminuição das inibições pessoais e o desenvolvimento das habilidades físicas e 

vocais”; é certo que o processo de criação do diretor russo estava totalmente permeado pela 

prática da Improvisação. Este fato é notório especialmente quando se considera a aplicação da 

expressão “Se”, proposta por Stanislavski, em que o ator, dadas as circunstâncias de seu 

personagem, deveria atuá-lo “como se” fosse este,  o que lhe permitiria “explorar aquilo que 

está por trás do personagem e suas motivações, resultando numa caracterização mais rica do 

mesmo.” 

 Pode-se então considerar a relação do ator com a Improvisação como uma via de mão 

dupla, pois, se por um lado, enfatiza-se o papel significativo da Improvisação para o trabalho 

de ator como um todo, em todas as suas fases, por outro, é o treinamento do ator que viabiliza 

a realização do improviso enquanto apresentação pública de Improvisação. 
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 Talvez, a posição de Pavis ao considerar o ato do improviso do ator como uma 

simulação, sem fé na efetiva possibilidade de este estar improvisando, deva-se justamente ao 

aspecto paradoxal da prática da Improvisação, que implica num ato realizado no aqui e agora, 

como algo que não foi previamente estabelecido e, ao mesmo tempo, resulta de um processo 

extenso e profundo de preparação. É esta preparação que proporciona ao ator a segurança 

necessária para realização do seu ato de criação diante do espectador, que viabiliza esse 

momento único e impassível de ser repetido mas, nem por isso, feito de qualquer jeito. Desse 

modo, a Improvisação teatral apresenta no cerne de sua definição esse caráter paradoxal entre 

a preparação e não-preparação, não somente caracterizando-a, como também, tornando-a o 

motor que movimenta e dá vida à arte do fazer teatral. E assim, este não consiste num 

paradoxo a ser resolvido e sim assimilado como necessário. 

 Em ambas as citações, de Pavis e do Oxford, destacam-se diferentes possibilidades de 

aplicação da Improvisação no teatro. Quando analisadas tais aplicações ou mesmo funções 

assumidas pela Improvisação, é possível esclarecer o papel da Improvisação enquanto 

Princípio no trabalho de ator. 
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 Ainda que os dicionários anteriormente citados já dêem indicações de quais seriam as 

possíveis aplicações da Improvisação no teatro, em La Improvisación como Espetáculo, 

Muniz identifica as três vertentes principais da Improvisação teatral que se pode verificar já 

na segunda metade do século XX: “a Improvisação como formação do ator, a Improvisação 

como criação de espetáculos e a Improvisação como espetáculo.” (MUNIZ, 2004, p. 35) 

Mesmo sendo esta a principal forma de compreender as diferentes vertentes da Improvisação, 

a ser adotada no presente estudo, este tópico traz ainda outras formas de divisão ou 

categorização da Improvisação, por meio das quais se poderá vislumbrar mais claramente as 

possibilidades que este conceito e suas decorrentes prática proporcionam à arte de atuação. 
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 A Improvisação como formação do ator é uma das situações de aplicação das técnicas 

de Improvisação que se desenvolveu mais intensamente a partir da primeira metade do século 

XX, pelos já citados pedagogos do teatro. Havia uma busca “[...] pela formação de um novo 

ser humano num teatro e sociedade diferentes e renovados, a procura por um modo de 

trabalho que possa manter uma qualidade original e cujos valores não são medidos pelo êxito 

dos espetáculos”. (BARBA e SAVARESE, 1995, p. 26) Nessa busca, um dos tesouros 

“encontrados” foi justamente a Improvisação, que passa a ser percebida como essencial ou 

inerente ao trabalho de  ator. 

 Como fundamento, a Improvisação contribui para que o ator consiga estabelecer 

contato consigo mesmo, com suas reações mais espontâneas, funcionando como um eficiente 

instrumento de autoconhecimento e auto percepção. Contribui também para a prontidão do 

ator, deixando-o mais alerta, atento aos estímulos e com reações mais imediatas. Outro 

aspecto para o qual a prática do improviso se mostra fundamental é o desenvolvimento da 

imaginação. Assim afirma Stanislavski, ao dar indicações da importância da Improvisação em 

seu sistema, tanto na preparação do ator, como nos processos de criação: 

 

As improvisações que eles [atores] desenvolvem por si próprios são uma 
forma excelente de desenvolver a imaginação. […] Os atores que, quando 
estudantes, foram treinados em improvisações, acham fácil, mais tarde, usar 
sua fantasia criadora numa peça em que a mesma seja necessária. […] 
Além do desenvolvimento da imaginação, as Improvisações […] têm outra 
vantagem: enquanto desenvolve uma delas, o ator, natural e 
imperceptivelmente, aprende as leis criadoras da natureza orgânica e os 
métodos da psicotécnica. (2001, p. 112) 

  

 Stanislavski relaciona o ato da Improvisação à possibilidade de o ator não perder sua 

organicidade natural, visto que tem que agir e reagir com todo o seu corpo, sem se deixar 

dominar apenas pelo aspecto racional ou pelos impulsos inconsequentes de uma emoção 

descontrolada. Para o diretor russo, na medida em que realiza a Improvisação, o ator estará 

vivenciando a situação própria de seu personagem, partindo, no entanto, das suas reações 

orgânicas, utilizando, dessa forma, “os métodos da psicotécnica”.  

 Pensando nessa perspectiva da organicidade do ator na situação de Improvisação 

Gilberto Iclê3  considera: “[...] a Improvisação, na formação do ator, como articulação 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Gilberto Iclê, Doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, atualmente, professor 
adjunto no Departamento de Ensino e Currículo e no Programa de Pós-graduação em Educação da mesma 
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consciente das ações físicas numa estrutura orgânica e codificada, na qual o ator expõe sua 

presença física ligada à sua presença mental, [...] A Improvisação não é apenas a ação 

realizada no presente, mas toda a história que esta ação carrega do passado. No trabalho do 

ator, poucos segundos podem conter anos de trabalho.” (ICLÊ, 2002, p. 81) 

 O autor retoma a questão paradoxal de Improvisação pois que nessa, cada segundo de 

trabalho realizado no aqui e agora abrange anos de preparação. E ainda, Spolin ao constatar 

que: “Os atores no teatro improvisacional, como os dançarinos, músicos ou atletas,  

necessitam de treinamento constante para se manterem alertas e ágeis e para encontrarem 

material novo.” (SPOLIN, 1992, p.35) 

 Charles Dullin4, no livro Souvenirs et notes de travail d´un acteur, dedica um capítulo 

inteiro à prática da Improvisação, destacando justamente seus méritos enquanto ferramenta de 

desenvolvimento do ator. Antes de mais nada considera a Improvisação “um método vivo 

para ensinar a teoria e a prática do 'Jogo Dramático' e favorecer o desenvolvimento da 

personalidade de cada aluno.” (DULLIN, 1946, p. 109-131). Dullin descreve uma série de 

exercícios que utilizava em sua prática, ressaltando seus benefícios para o ator, tanto no seu 

crescimento pessoal quanto para uma maior compreensão da própria arte teatral por parte 

deste: 

 

Serve-te dele com inteligência, não só como um exercício prático para te dar 
desenvoltura, 'pertinência', naturalidade, mas como um meio de introspecção 
e uma fonte de meditações sobre os problemas que surgirão mais tarde a 
cada passo diante de ti. [...] 
Alguns exercícios muito simples de «Improvisação» vão abrir os olhos desse 
aluno para uma das leis fundamentais de nossa arte, [...] sentir antes de 
procurar expressar, 'olhar' e 'ver' antes de descrever o que se viu,  'escutar' e 
'ouvir' antes de responder a um interlocutor. [...] 
Entre as qualidades que a 'Improvisação' desenvolve no ator, a integração do 

esforço individual num trabalho coletivo é certamente um dos aspectos mais 

interessantes [...] (DULLIN, 1946, p. 109-131) 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Universidade. É coordenador do GETEPE-Grupo de estudos em educação, teatro e performance, no qual dirige e 
atua a UTA-Usina do Trabalho do Ator, grupo de criação e investigação teatral. Sua obra já conta com títulos 
significativos para a pesquisa em artes cênicas: Teatro e Construção do Conhecimento, O Ator como Xamã e 
Pedagogia Teatral como Cuidado de Si. E na obra artística destacam-se: A Mulher que Comeu o Mundo e Cinco 

Tempos para a Morte.!
4 Charles Dullin (1885-1949) ator de teatro e cinema. Começou sua carreira teatral em Paris, em 1903, no Teatro 

des Gobelins e no Lapin agile. Foi dirigido por André Antoine e Jacques Rouché. Criou sua própria companhia 
em 1919 – Atelier, com a qual montou inúmeras peças, instalados no Théâtre de l'Atelier. Com André Barsacq, 
Jean-Louis Barrault e Jean Vilar, Dullin participo do movimento de renovação francesa que causou uma 
descentralização popular do teatro. Alterou a qualidade de suas peças com base na improvisação, na mímica e no 
estudo dos clássicos.  
 

!
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 Dois aspectos se destacam neste texto de Dullin. O primeiro, a possibilidade da 

Improvisação desenvolver no ator sua capacidade de “sentir”, “ver” e “ouvir” no devido 

tempo e reagir a partir de suas percepções. O ator se vê compelido, pela situação de 

improviso, a desenvolver a habilidade de respeitar tanto o tempo devido de cada 

acontecimento, em cena ou treinamento, como a presença dos atores com os quais trabalha e 

também a do espectador, caso contrário a Improvisação não se realiza a contento. 

 Essas habilidades de “sentir”, “ver” e “ouvir” sempre antes de reagir, podem ser 

abarcadas pela noção única de escuta. A ideia de escuta, no entanto, é mais do que ouvir. 

Trata-se de uma escuta mais ampla que se faz pelo ouvido, mas também, pelo tato, pelo olhar, 

pelo olfato e até pelo paladar se for o caso, ou seja, é uma percepção ampliada do todo que 

envolve o ator e que deverá ser efetivamente percebido para que este consiga alcançar  uma 

reação orgânica na relação com o outro – ator ou espectador – e com os demais elementos da 

cena. 

 Essa capacidade de percepção do seu entorno já remete, de certo modo, ao segundo 

aspecto em destaque no texto de Dullin, a questão do trabalho coletivo. É nessa atenção a tudo 

que lhe envolve e na capacidade de absorver o que lhe alcança por meio dos sentidos para 

depois reagir, que reside o poder do ator em realizar um trabalho essencialmente coletivo.  

 Chekhov também percebe o potencial da Improvisação para o trabalho teatral de 

formação do ator, tanto no aspecto individual quanto no coletivo, quando afirma que: 

 

Os exercícios para o desenvolvimento da capacidade de Improvisação 
também podem e devem ser empregados em conjuntos de dois, três ou mais 
colegas de elenco. E, embora esses exercícios sejam, em princípio, os 
mesmos que para o indivíduo, existe, entretanto, uma diferença essencial a 
ser considerada. 
A arte dramática é uma arte coletiva e, portanto, por mais talentoso que seja 
o ator ele será incapaz de fazer pleno uso de sua capacidade para improvisar 
se se isolar do ensemble, do grupo formado por seus colegas de elenco. 
(2003, p. 48) 

 

Sendo assim, tanto Chekhov quanto Dullin destacam aspectos essenciais na formação 

de um ator, e que podem e devem ser desenvolvidos por meio da Improvisação: a escuta e as 

Relações Interpessoais. 
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 A Improvisação como criação de espetáculos se faz presente no trabalho de muitos 

encenadores, em maior ou menor grau. De modo geral, é utilizada como espaço de criação de 

personagens ou situações de cenas ou, até mesmo, como ponto de partida para marcação de 

uma cena em processo de elaboração. Neste contexto, a Improvisação pode ser considerada 

como meio, ela em si é um ponto de partida para a criação ou constitui o material que vai 

embasar tal criação. É interessante observar, conforme comenta Ryngaert, que: “A 

improvisação não é garantia de um produto original, saído inteiramente pronto da imaginação 

do improvisador […], muitas vezes a Improvisação se limita a esquemas familiares e 

estereótipos.” (RYNGAERT, 2009, p. 236) 

 Por outro lado, ela é um material bruto e deverá ser lapidado e transformado segundo a 

necessidade dos processos de criação em questão: “Após as Improvisações […], o sentido 

pode ser colocado em questão por um conjunto de mudanças de perspectiva, de variações de 

ângulos, um sistema de 'reprises'.” (RYNGAERT, 2009, p. 231) Estas “reprises” das 

Improvisações, como diferentes maneiras de retomá-las, são também tentativas de fazer com 

que os materiais resultantes da Improvisação mantenham o frescor da criação no aqui e agora, 

ainda que já tenham sido fixados. Aliás, esse é sem dúvida um dos maiores desafios do teatro, 

manter a cada dia o mesmo frescor da cena como experimentada na primeira Improvisação. 

 Ao mesmo tempo que  Chekhov enxerga o potencial de desenvolvimento do ator na 

Improvisação, também o faz constantemente nas situações de criação, aproveitando sempre 

que possível o material decorrente das livres experimentações: “Assim que a Improvisação 

adquirir a aparência de um sketch bem ensaiado, os membros do grupo poderão decidir torná-

lo mais interessante.” (CHEKHOV, 2003, p. 53) E torná-lo mais interessante significa 

aprimorar e finalizar um processo de criação iniciado em exercício de improviso.  

 Assim como Chekhov, outros encenadores indicam a relação próxima que 

estabelecem em suas práticas da Improvisação como formação de ator e da segunda vertente 

apontada por Muniz, isto é, da Improvisação como criação de espetáculo. Um dos exemplos 

claros disso é Stanislavski que comenta sobre a facilidade que os atores que tiveram a 

Improvisação em seu período de formação, costumam ter no momento de “usar sua fantasia 

criadora numa peça em que a mesma seja necessária”. (STANISLAVSKI, 2001, p.112) Barba, 

de outro modo, indica o potencial da Improvisação na construção de seus espetáculos, ao 

comentar que: 
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Mais tarde, outra possibilidade foi revelada e aceita, não sem temor e 
resistência: seguir a lógica do material que veio à tona no curso da 
Improvisação,[...] descobrindo somente no fim do processo qual seria a 
natureza do espetáculo, que sentido ela poderia ter para mim e para o 
espectador. (BARBA e SAVARESE, 1995, p. 61-62)  

 

 De modo geral, as reações espontâneas que o ator alcança nas situações de improviso 

não somente possibilitam um maior autoconhecimento e consequente aprimoramento de si 

enquanto ator, como também são frequentemente utilizadas na construção de um espetáculo. 

Isso demonstra o quão próximas estão duas das vertentes da Improvisação aqui analisadas: a 

Improvisação como formação do ator e como criação de espetáculos. O trabalho visando o 

desenvolvimento do ator poderá resultar em materiais aproveitáveis nos processos de criação, 

tanto quanto o processo de criação por meio de Improvisação estará contribuindo na formação 

do ator que o vivencia.  
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 A vertente da Improvisação como espetáculo pode ser pensada como improvisos que 

se realizam apenas diante do espectador, eliminando processos anteriores de construção, total 

ou parcialmente e resulta de um encontro, de uma comunhão entre atores e entre estes e os 

espectadores. Observa-se também o estabelecimento de uma relação de proximidade com as 

outras duas vertentes. Se, por um lado, o treinamento proporciona ao ator a segurança de ir 

diante de um público para improvisar, por outro, a experiência em trabalhar a Improvisação 

como processo de criação cênica amplia e fortalece a percepção do ator, no que concerne à 

necessidade de precisão e de objetividade no improvisar ou, pode-se dizer, ao cuidado com o 

acabamento da cena próprio da composição cênica, viabilizando assim uma maior 

compreensão por parte do espectador.  

 Por exemplo, a prática de trabalhar a Improvisação como meio de criação de  

personagens pode ser uma excelente experiência para que o ator, no momento de improvisar 

diante do público, tenha uma boa noção dos aspectos da Improvisação que definem seu 

personagem e que deverão ser mantidos na intenção de dar maior consistência e até maior 

credibilidade à sua criação. Na verdade uma Improvisação como espetáculo consiste numa 

Improvisação como criação de espetáculo que se compõe no aqui e agora. Entretanto, uma 

relação não menos profunda parece se dar entre a Improvisação enquanto formação do ator e 

aquela que se faz espetáculo. Isto se verifica pois que para estar diante de um público 
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improvisando com coerência e construindo uma cena com início, meio e fim, o ator necessita 

vivenciar um treinamento sistemático, próprio do processo de formação de um ator, cujo 

trabalho esteja voltado para o ato de improvisar. 

 Outro aspecto acerca das Improvisações como espetáculo que se mostra bastante 

significativo para o trabalho do ator é a noção de dramaturgia, que se pode aplicar nesse 

processo de criação em particular. Sendo as apresentações de Improvisação diante do público 

um ato de criação essencialmente do ator, ou seja, não há um autor que lhe tenha determinado 

um texto antecipadamente, ou mesmo um diretor que tenha selecionado quais ações deveria 

realizar, a obra de Improvisação criada pelo ator diante do público trata de uma dramaturgia 

do ator. A noção de dramaturgia aqui aproxima-se daquela proposta por Barba, em A Arte 

Secreta do Ator, isto é: “Aquilo que diz respeito ao texto (a tecedura) da representação pode 

ser definido como ‘dramaturgia’, isto é, drama-ergon, o “trabalho das ações” na 

representação. A maneira pela qual as ações trabalham é a trama.” (1995, p. 68)  E mais:  

 

Numa representação, as ações (isto é, tudo que tem a ver com a dramaturgia) 

não são somente aquilo que é dito e feito […] Todas as relações, todas as 

interações entre as personagens ou entre as personagens e as luzes, os sons, e 

os espaços, são ações. Tudo que trabalha diretamente com a atenção do 

espectador em sua compreensão, suas emoções, sua cinestesia, é uma ação.” 

(BARBA E SAVARESE, 1995, p. 68) 
 

 No caso das Improvisações como espetáculo, partindo dessa noção ampla de ação, a 

dramaturgia do ator envolve a globalidade de sua criação incluindo: as ações corporais que 

realiza, a narrativa que constrói, suas interações com o espaço, com outros atores e, 

finalmente, sua interação com o espectador. Esta tendo um papel de destaque no presente 

estudo. 

 Algumas práticas de Improvisação como espetáculo poderiam ser aqui citadas como, 

por exemplo, o trabalho de clown, diversos espetáculos de rua, além do Match de 

Improvisação5. Se, por um lado, cada uma dessas formas tem suas especificidades, como ter 

um personagem como ponto de partida ou uma situação, um mote, ou um simples objeto que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 O Match de Improvisação foi criado por Robert Gravel e Yvon Leduc e baseia sua técnica nas pesquisas do 
mestre inglês Keith Johnstone. Depois de várias experiências com a Improvisação teatral, por um grupo de atores 
do Teatro Experimental de Montreal, surgiu a ideia de uma peça teatral que, como um esporte, fosse única e 
irrepetível em cada representação. Criou-se assim no ano de 1977 um espetáculo esportivo-teatral baseado no 
hóquei sobre gelo que, com regras apropriadas, e dentro de um marco adequado, gera um estado de competição: 
nascia assim o Match de Improvisação, transformando-se num sucesso imediato. Logo o jogo conquistou os 
países da Europa e América do Sul, transformando-se num êxito mundial. Atualmente o Match de Impro se joga 
no Canadá, França, Bélgica, Suíça, Itália, Luxemburgo, Congo. A Argentina foi o primeiro país de fala hispânica 
no qual, a partir de 1988, se praticou o jogo, sendo em seguida levado por jogadores desse país à Espanha, 
México, Colômbia, Chile e Brasil. (LIGA..., 2010"!
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desperta o processo do improviso, e ainda, que impliquem em diferentes gradações do 

improvisar, pode-se dizer, por outro lado, que há um ponto em comum entre as diversas 

formas de Improvisação como espetáculo, isto é, a relação que o ator estabelece com o 

espectador. De modo geral, é uma relação que implica na quebra da quarta parede, ela é direta 

do ator para o espectador e será determinante para o desenvolvimento do espetáculo. Cabe 

dizer também que é primordialmente devido a essa relação que se decidiu pela utilização da 

Improvisação como estratégia nesta pesquisa, ou seja, para proporcionar ao ator a experiência 

de encontro com o espectador, ainda num contexto de treinamento. 

 Pensar a Improvisação nestas três vertentes – formação do ator, criação de espetáculos 

e como espetáculo em si – não esgota as possibilidades de aplicação ou mesmo de 

compreensão do que pode ser a Improvisação no contexto teatral. A própria Muniz propõe um 

modo de divisão das Improvisações em dois tipos: “a improvisação pura e a improvisação a 

partir de um roteiro.” (2004, p. 23) Entendendo a Improvisação pura como sendo aquela na 

qual o ator não inicia sua ação por um ponto pré-estabelecido, em contraponto àquela que tem 

seu ponto de partida bem definido. Desse modo, o puro improviso poderia ser considerado 

como aquela que parte do Vazio, este entendido como devir, ou seja, quando se considera que 

o ator não alcance um Vazio absoluto, mas que o tenha como referência para se abrir ao 

máximo ao que possa surgir como estopim da criação.  

 Pode-se compará-la também às duas formas possíveis de Improvisação destacadas por 

Brook, a saber, aquela “que parte da liberdade total do ator [em contraste com aquela] que 

leva em conta elementos predeterminados, às vezes restritivos.” (1999, p. 59) Mesmo que o 

diretor inglês utilize expressões como “liberdade total” e “elementos restritivos”, não há aqui 

uma indicação de um modo melhor ou pior de improvisar. Em ambos os modos de pensar a 

Improvisação há aspectos desafiadores, mesmo porque tanto os “elementos restritivos” podem 

ser um fator de estímulo bastante eficaz para o processo de criação do ator, como uma 

“liberdade total”, sem referências nas quais se apoiar, pode ser um fator de bloqueio para este 

mesmo ator.  

 Seguindo ainda essa trilha de estudos acerca da Improvisação, Bonfitto apresenta em 

O Ator Compositor, as diferentes possibilidades de Improvisação que podem contribuir ainda 

mais para o presente estudo e são três: a Improvisação enquanto 'espaço' mental; 

Improvisação enquanto método e a Improvisação enquanto instrumento. A Improvisação 

enquanto instrumento está voltada para a construção de personagens pré-estabelecidos, cujo 

resultado já se conhece de antemão. É uma Improvisação que se vai embasar em informações 

precisas, extraídas, por exemplo, de um prolongado e cuidadoso estudo de mesa de um 
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determinado texto dramático. Uma Improvisação que funciona como uma tradução do texto 

para a linguagem cênica. Como método, a Improvisação tratará da coleta de materiais criados 

a partir de temas, ou ideias com os quais poderá posteriormente criar espetáculos e 

personagens. Para Bonfitto: “A especificidade da Improvisação como 'método' está no fato de 

ser uma prática que deve partir de matrizes que não possuem um objeto elaborado ou 

acabado.” (2002, p. 126), trata-se apenas de um esboço e não de um personagem bem 

definido, como é o caso da Improvisação como instrumento. A Improvisação como “espaço 

mental” parece ser a forma mais aberta de Improvisação proposta por Bonfitto, segundo ele: 

“[...] é a atitude de busca, por parte do diretor e dos atores, de um desconhecido gerador de 

experiências pregnantes e transformadoras.”(2002, p. 126) A Improvisação será ainda uma 

tradução, mas suas matrizes variam desde diferentes linguagens artísticas até “experiências 

pessoais abstratas e complexas”(p. 126) Cabe ao ator atribuir sentido a cada ação criada por 

si. 

 As proposições de Bonfitto a respeito de Improvisações referem-se principalmente a 

processos de construções de personagens, o que de certo modo as aproximaria mais da 

vertente da criação em Muniz, e ainda, não da noção de Improvisação pura, mas daquela que 

tem algum elemento pré-determinado, mesmo que, como visto, esse elemento seja mais ou 

menos aberto e flexível.  
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 A intenção de organizar um treinamento em que se utiliza a Improvisação, não é a de 

formar atores-improvisadores e menos ainda a de determinar para estes um caminho de 

Improvisação específico, que implique numa estética específica na qual devam se 

especializar. O que se pretendeu no treinamento aqui proposto é que o ator se familiarizasse 

com as diferentes técnicas improvisacionais, através das quais esse pudesse desenvolver os 

diferentes Princípios identificados anteriormente. Desse modo, a Improvisação é utilizada 

aqui como estratégia que visa o desenvolvimento do ator, seus processos de criação e uma 

situação real de apresentação em que a Relação Ator/Espectador se efetiva, ou seja, as três 

vertentes propostas por Muniz, já devidamente citadas e comentadas, se farão presentes no 

treinamento. 
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 Sendo assim, para viabilizar tal treinamento considerou-se aqui distintas técnicas 

teatrais que tenham a perspectiva da Improvisação como espetáculo, visto que, de modo geral, 

estas implicam num treinamento que instrumentaliza efetivamente o ator para os momentos 

de encontro com o espectador. Dois caminhos distintos mas não excludentes e sim 

complementares foram destacados: Viewpoints de Anne Bogart e Tina Landau e Impro de 

Keith Johnstone. Neste tópico serão expostos, então, um pouco da história de cada uma dessas 

técnicas e os fundamentos que esclarecem o porque de tal escolha. 

 Nas descrições das técnicas de Viewpoints e Impro que seguem fica claro que não se 

tratam de teorias distantes de uma prática efetiva, nas quais se pretenda “encaixar” agora 

algum tipo de treinamento de ator. Ambas são frutos de processos de reflexão totalmente 

sustentados pela prática dos respectivos autores. Bogart e Landau trabalhando sobre processos 

de criação da cena e movimento para o palco, ao longo de suas buscas transformaram essa 

noção de Viewpoints de modo que atendessem às reais necessidades do fazer teatral e 

colocassem o ator numa real atitude de pesquisa e experimentação consciente. Já Johnstone, 

como educador e diretor teatral, atento também às inovações nos processos de criação 

dramatúrgica, constitui seus procedimentos de treinamento de Improvisação com ênfase num 

trabalho voltado para as Habilidades Narrativas, não sem acompanhar seus alunos, atores e 

também dramaturgos e suas necessidades. Entendendo assim ambas as técnicas como 

processos vivos de reflexão e constante reinvenção, é que estas podem contribuir para o 

presente estudo na medida em que este também se pretende um processo vivo e pulsante de 

construção de conhecimento. 

 

! "#$#%!!"#$%&"'()!

 

 Os Viewpoints criados pela coreógrafa e professora de dança norte-americana Mary 

Overlie, na década de 1980, é uma forma de estruturar no tempo e no espaço a Improvisação 

em dança, ou mesmo, um processo de geração de movimento destinado ao palco. Mary 

Overlie insere-se num contexto de revolução do fazer artístico nos Estados Unidos 

concentrado, inicialmente, na Judson Church em Nova Iorque, com a presença de artistas de 

áreas diversas que buscavam mudanças em seus processos de trabalho, na relação com a 

plateia, no seu papel no contexto mundial, ou seja, no modo de perceber e encaminhar sua 

arte.  
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 Dessa convivência em que experimentou as transformações propostas pelo grupo de 

artistas da Judson Church, Overlie forjou suas próprias inovações com a criação dos Seis 

Viewpoints: Espaço, Forma, Tempo, Emoção, Movimento e História. A aplicação desses 

princípios se fez não apenas em suas coreografias, como também no processo de 

aprendizagem. Ainda que Overlie seja bastante criteriosa e mesmo inflexível em sua 

abordagem dos Viewpoints, o reconhecimento da importância de sua inovação por parte de 

outros artistas fez com que estes expandissem em quantidade e formas de aplicação a 

proposição da coreógrafa, de modo a adequá-la aos seus propósitos específicos. 

 Nesse sentido, Anne Bogart, como aluna de Overlie, percebeu logo o potencial dos 

Viewpoints para o trabalho do ator. Para ela estava claro que: “O caminho de Mary na geração 

de movimento para o palco era aplicável na criação de momentos visceralmente dinâmicos no 

teatro com atores e outros colaboradores.” (BOGART e LANDAU, 2005, p. 06)6 Segundo 

Bogart, atualmente, os Viewpoints são utilizados por vários artistas ligados à dança e teatro – 

coreógrafos, atores, diretores, designers e dramaturgos – estreitando, através da técnica, as 

fronteiras entre ambas as artes. Ainda que seja uma técnica recente, com pouco mais de vinte 

anos, já está sendo divulgada e utilizada em diversos países, inclusive no Brasil. Iniciada 

como uma técnica de Improvisação em dança, atualmente, no que tange ao teatro, se faz 

presente tanto na vertente do desenvolvimento do ator, como na vertente da criação de 

espetáculos. 

 Além da ascendência de Overlie, Bogart teve ainda como professora a dançarina e 

coreógrafa Aileen Passloff, cujas aulas de composição influenciaram significativamente sua 

forma de pensar o ato de criação, isto é, como processos pessoais em que cada performer traz 

sua contribuição para uma composição maior, ao invés de apenas repetir uma dada 

coreografia. Aproveitando bem as influências de seu período de formação, Bogart vem 

desenvolvendo sua trajetória de pesquisa e experimentação que, desde 1987, compartilha com 

Tina Landau, ampliando e contextualizando no teatro as experiências proporcionadas por 

Overlie e Passloff em contexto de dança. 

 Bogart e Landau trabalham com os dois conceitos simultaneamente: Viewpoints e 

Composição. No que se refere à noção de Composição por elas trabalhada, entende-se que 

esta esteja mais relacionada ao trabalho do diretor ou encenador, pois implica justamente no 

arranjo estabelecido entre os diversos elementos da linguagem teatral, incluindo aí o trabalho 

do ator. No caso da pesquisa aqui estabelecida, o que realmente interessa é o treinamento com 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Todos os trechos do livro de Bogart e Landau citados nesta tese foram traduzidas por mim. 
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os Viewpoints, visto que este sim é o espaço de criação e experimentação do ator. Resta, 

então, saber o que exatamente são os Viewpoints?  

 

Viewpoints é uma filosofia traduzida em técnica para: (1) treinamento de 
performers, (2) construção de grupos e (3) criação de movimento para o 
palco.[...] é um conjunto de nomes dados a certos princípios do movimento 
através do tempo e do espaço, sendo que estes nomes constituem uma 
linguagem para discutir acerca do que ocorre no palco. […] focos de 
consciência que o performer ou o criador devem estabelecer enquanto 
trabalham. (BOGART e LANDAU, 2005, p. 07 e 08) 

 

 Conforme já foi dito, aqueles que se apropriaram dos Seis Viewpoints de Overlie, 

acabaram por ampliá-los em função de seus interesses e necessidades, e com Bogart e Landau 

não foi diferente. As diretoras expandiram a noção desenvolvida por Overlie, trabalhando 

atualmente com nove Viewpoints entre temporais e espaciais. Os Viewpoints do Tempo são: 

Tempo, Duração, Reação Cinestésica e Repetição; O Viewpoints do Espaço são: Forma, 

Gesto, Arquitetura, Relação Espacial e Topografia. Apesar de concentrar-se principalmente 

em Viewpoints Físicos, as autoras consideram também que se possa trabalhar os Viewpoints 

Vocais, sendo que estes se estabelecem sempre em relação aos Físicos, na medida em que, 

como a voz é uma extensão do corpo, o trabalho com a voz acaba por ser uma extensão do 

trabalho corporal. Os Viewpoints Vocais possuem algumas diferenças em relação aos Físicos, 

além dos já citados, exceto a Topografia e a Relação Espacial, apresentam ainda: Altura, 

Intensidade, Timbre, Aceleração/Desaceleração e Silêncio.  

 

 Viewpoints Físicos 

 

 Dentre os Viewpoints do Tempo, o primeiro descrito por Bogart é denominado Tempo 

e refere-se à velocidade, ou seja, o tempo de deslocamento de um lugar pra outro ou da 

realização de uma ação corporal, conforme se poderá observar na aplicação prática deste 

Viewpoint descrito no item 3.5.3 do capítulo III. A ideia é de que, tendo em mente este 

Viewpoint o ator estará atento às possibilidades de variação de velocidade em seu 

deslocamento, do mais lento ao mais rápido. Trabalhando com o Tempo na realização de uma 

determinada ação, o ator percebe o quanto essa pode mudar de sentido mediante as sutis ou 

marcantes mudanças de Tempo que se impõe. 

 A Duração refere-se ao período de tempo em que o ator, ou grupo de atores, se 

mantém em determinado movimento, ou sequência de movimento, ou velocidade, ou seja, diz 
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respeito à permanência, à continuidade até que surja uma mudança com uma nova linha de 

movimentação. Sua variação por parte do ator implica em permanecer por períodos mais 

longos em um determinado movimento e velocidade ou experimentar mudanças mais 

frequentes. Bogart fala do potencial desse Viewpoint para desenvolver no ator a habilidade de 

perceber por quanto tempo algo pode permanecer acontecendo no palco e quando passa a se 

tornar excessivo a ponto de começar a morrer, isto é, de perder o interesse. 

 Quanto à Reação Cinestésica, trata-se de um impulso de reação bastante imediato a 

algum estímulo externo. O exemplo de Bogart é a piscada que se dá mediante uma batida de 

palmas próxima aos olhos, quer dizer, consiste em um ato reflexo. O ator aprende a usar a seu 

favor todos os impulsos que surgem a partir de estímulos que ele não controla. Tudo o que 

ocorre ao seu redor passa a auxiliá-lo em seu processo de criação. De certa forma, este 

Viewpoint ressalta a importância que tem para a proposição de Bogart o desenvolvimento do 

trabalho em grupo, pois é do grupo que divide o espaço com o ator que este terá os estímulos 

necessários. 

 Segue-se a Repetição. Tanto pode ser a Repetição Interna, isto é, algum movimento de 

dentro de si mesmo que o ator repete externamente com o corpo ou a Repetição Externa que 

trata de repetir movimentos percebidos externamente. Na prática, as repetições Externas eram 

as mais trabalhadas, conforme será comentado no capítulo III. Não se trata exatamente de 

imitar o movimento realizado por outro, mas repetir algum dos parâmetros desse movimento 

como o Tempo ou a Duração ou o Gesto ou a Forma. A fonte para a Repetição não será 

apenas outro ator, mas qualquer elemento em movimento. Ao concentrar-se na Repetição é 

importante que o ator varie quem ou o que está repetindo e também que aspecto do 

movimento está sendo repetido. 

 Os Viewpoints do Espaço vem em seguida e o primeiro é a Forma. Esta refere-se à 

silhueta, ao esboço ou desenho que o contorno do corpo do ator cria no espaço. A Forma tanto 

pode ser uma linha como uma curva e ainda uma combinação das duas. Sendo assim as 

Formas que o ator pode esboçar no espaço serão arredondas, angulosas ou também uma 

combinação de ambas. Normalmente, apresentam-se fixas ou em movimento no espaço, e 

conforme indica Bogart são três os modos de elaborar as Formas: o corpo no espaço; o corpo 

em relação à arquitetura que o rodeia ou o corpo em relação com outros corpos. Concentrando 

sua atenção na Forma o ator experimenta criar Formas com partes do corpo ou com o corpo 

inteiro, experimenta a fluidez na passagem de uma Forma a outra ou a percepção mais 

minuciosa de uma ou outra Forma estabelecendo paradas como se as tivesse fotografando. 
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Um dos aspectos que chamou a atenção em relação às Formas na prática descrita no capítulo 

III, era o imenso potencial expressivo que a sua realização proporcionava ao ator. 

 O Gesto segundo Bogart pode ser explicado como uma Forma com início, meio e fim, 

cujo movimento é realizado por qualquer parte, ou partes do corpo. São também dois os tipos 

de Gesto. O Gesto Comportamental diz respeito àqueles gestos que realizamos no dia-a-dia, 

em lugares comuns, a qualquer hora e que são referências de épocas específicas, 

personalidades individuais ou mesmo de culturas. São ainda divididos em dois grupos, os 

Gestos Públicos e os Privados que são, respectivamente, passíveis de serem efetuados 

próximo a outras pessoas ou apenas solitariamente. O Gesto Expressivo é mais subjetivo que 

o Comportamental, refere-se a estados de espírito, a sentimentos, a ideias, desejos internos de 

cada um. Não têm um formato predeterminado ou identificável porque não são universais, 

não indicam um período, caráter específico ou cultura. Tendem a ser mais abstratos e 

simbólicos. Segundo Bogart, o Comportamental é prosaico enquanto o Expressivo é poético. 

 O próximo Viewpoint é Arquitetura. Trata-se dos aspectos físicos do ambiente que 

envolve o ator e a maneira como esses podem determinar seu movimento. A consciência da 

Arquitetura proporciona ao ator a possibilidade de estabelecer um diálogo com o espaço, 

evoluindo seus movimentos, especialmente no que se refere à Forma e ao Gesto. A 

Arquitetura divide-se em cinco aspectos: Sólidos – parede, teto, mobília, piso, janelas, etc.; 

Textura – madeira, metal ou tecido; Luz – fontes de luz e sombra presentes na sala de 

trabalho; Cor – os contrastes de cores gerando diferentes movimentos e Som – provenientes 

da Arquitetura ou na relação com ela (ex: rangidos da porta ou pisadas no chão) 

 Sobre a Relação Espacial pode-se dizer que consiste na variação de distância entre 

corpos no palco, podendo ser a distância, maior ou menor, estabelecida entre um corpo e 

outro, entre um corpo e um grupo de corpos ou entre grupos de corpos, além da relação entre 

corpo(s) e a Arquitetura que o rodeia. Dessas diferenças de distâncias que se podem 

experimentar no palco, Bogart ressalta o montante de possibilidade e o quanto estas 

diferenças podem gerar alterações nas imagens e significados das relações que se estabelecem 

no palco. Assim como a Reação Cinestésica, a Relação Espacial reforça a potencialidade do 

trabalho de grupo. 

 A Topografia é então o último dos Viewpoints Físicos trabalhados por Bogart e refere-

se à paisagem, ao modelo, ao feitio ou configuração do piso ou do solo que vai sendo criado 

pelo ator no decorrer do seu movimento. Ainda que a autora fale do esboço que se vai 

configurando no solo, acrescenta que a tridimensionalidade também pode ser considerada no 
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trabalho com a Topografia. Outro aspecto considerado, é que o ator deve experimentar tais 

padrões transformando-os em tamanho e também na forma. 

 

 Viewpoints Vocais 

 

 No que se refere aos Viewpoints Vocais, a autora trabalha também com parâmetros do 

som, isto é, são fundamentos emprestados da música. Os três primeiros, que na prática são 

trabalhados em sequência são: Altura, Intensidade e Timbre. Altura refere-se às possibilidades 

de alteração da voz do mais grave ao mais agudo, ou seja, a extensão vocal do ator. 

Intensidade ou Dinâmica consiste nas mudanças do volume da voz, variando entre forte e 

suave. Gera a possibilidade do ator tentar compatibilizar a compreensão do que está dizendo 

com o volume da voz. Sobre o Timbre, pode-se dizer que é a cor do som, ou seja, uma 

característica única de um determinado som que o diferencia dos outros. Na música, a 

variação dos Timbres se dá na diferença de, por exemplo, dois violinos e no contexto dos 

Viewpoints, Bogart sugere, como mudança de Timbre, a utilização de diferentes ressonadores 

como nariz, abdômen ou garganta.  

 Os demais Viewpoints de voz são coincidentes com os físicos exceto pela Topografia e 

pelas Relações Espaciais que não seriam realmente passíveis de serem trabalhados pela voz. 

Os dois primeiros, Tempo e Duração, são considerados na voz como um único Viewpoint que 

consiste na variação de velocidades da fala e as autoras propõem que tal variação pode 

ocorrer, inclusive, de uma sílaba para outra na mesma palavra. Os Viewpoints de Voz são 

frequentemente trabalhados usando línguas inventadas – guiberish e blablação 7  – e, 

consequentemente, as Formas podem ser tanto a criação de palavras inventadas que tragam as 

sensações de circularidade e/ou de linearidade, como também a observação de palavras em 

português que já tenham na sua constituição essas sensações. Quanto aos Gestos, a voz 

também pode ser comportamental ou expressiva. No primeiro caso refere-se a frases 

cotidianas e os diferentes modos de dizê-las, como por exemplo, os sotaques ou gírias e, no 

segundo, podem ser frases ou palavras, mas trata-se, principalmente, de sonoridades 

encontradas pelo ator para expressar alguma ideia ou intenção. No Viewpoint da Arquitetura, 

trabalhando preferencialmente com as línguas inventadas, o ator deverá se deixar afetar 

transformando sua voz e maneira de falar a partir dos elementos que compõe o espaço – 

sólidos, textura, luz, cor e sons provenientes da interação. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!O termo guibberish é utilizado por Bogart e Landau, autoras do livro The Viewpoints Book e o termo blablação 
é utilizado por Viola Spolin em Improvisação para o Teatro.!
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 Os Viewpoints que se seguem são trabalhados em grupos. Por meio da Repetição o 

ator tratará de repetir algum aspecto da fala do outro, podendo ser a velocidade, algum dos 

parâmetros do som anteriormente citados, ou algum outro Viewpoint específico. A ideia de 

Aceleração/Desaceleração é um desdobramento do trabalho com Tempo, só que em duplas, 

pensando em termos de diálogo. Dois atores em diálogo buscam acelerar, manter a velocidade 

e desacelerar, gerando assim alternâncias no Tempo da conversação. O desafiante deste 

Viewpoint é a possibilidade de fazer isso realmente em sintonia um com o outro. O Silêncio é 

mais um Viewpoint a ser observado no trabalho Vocal em duplas, isto é, em diálogos. Neste 

caso os atores devem intencionalmente determinar períodos de Silêncio na conversação. O 

que Bogart indica como sendo Silêncio, não são aqueles momentos em que se dá a pausa na 

fala de um ator, mas a ideia de inserir conscientemente uma pausa no meio de uma sentença 

ou mesmo palavra, gerando, deste modo, significativas alterações no sentido do que está 

sendo dito. 

 Tendo concluído a exposição sobre os Viewpoints desenvolvidos por Bogart e Landau, 

cabe ainda acrescentar o que as autoras denominaram as dádivas proporcionadas pelo 

Viewpoints: entrega,  possibilidade, escolha e liberdade, desenvolvimento e inteireza. A ideia 

é de que a prática dos Viewpoints proporcionam ao ator esses presentes ou benefícios: a 

segurança de ter neste método de trabalho o suporte necessário para se entregar e deixar que 

as coisas aconteçam; por outro lado, perceber que ele te libera da limitação do certo e errado, 

permitindo que sejam inúmeras as possibilidades de criação e que cabe a cada ator fazer suas 

escolhas; que a liberdade que ele alcança no estabelecimento de suas escolhas é fruto da 

consciência  das suas possibilidades; e ainda que essa consciência dá ao ator a oportunidade 

de optar por mudanças que o levem a se desenvolver e, por fim, que toda essa experiência 

desperta o ator como um todo, sem partições, pensando com o corpo inteiro, ouvindo com o 

corpo inteiro, vendo, sentido, criando, vivendo na inteireza do seu corpo. 

 Todos esses são indícios de que a técnica dos Viewpoints, escolhida como estratégia 

de Improvisação no curso/treinamento aqui analisado, é um caminho que vai de encontro com 

as principais metas da presente pesquisa: o desenvolvimento e autonomia do ator.  

 

! "#$#"!!"#$%!

 

 Keith Johnstone é reconhecido internacionalmente como uma das autoridades no 

campo da Improvisação. Tendo sido desde cedo um educador, seu envolvimento com teatro 



 95 

começou quando, em 1956, George Devine e Tony Richardson, diretores artísticos do Royal 

Court Theatre, na Inglaterra, o encarregaram de elaborar uma peça teatral. Alguns anos mais 

tarde Johnstone integrava a equipe de diretores artísticos associados, trabalhando como 

revisor e diretor de peças teatrais, contribuindo, particularmente, na condução do grupo de 

dramaturgos desse teatro.  

 O trabalho com Improvisação sempre esteve presente nas práticas de Johnstone, tanto 

no grupo de dramaturgos quanto no estúdio do próprio Royal Court Theatre, para o qual fora 

convidado, pela primeira vez, a ministrar aulas para um grupo de atores. “Tão logo assimilei 

as técnicas que liberavam a criatividade do improvisador, passei a aplicá-las no meu próprio 

trabalho.” (JOHNSTONE, 1995, p.28) 8  As técnicas de Improvisação e os exercícios 

desenvolvidos para promover a espontaneidade e as Habilidades de Narrativa evoluíram 

bastante, inicialmente, nos estúdios de atores, posteriormente, com demonstrações em escolas 

e faculdades e, finalmente, com a fundação de uma companhia de performers, denominada A 

The Theatre Machine. Tendo se estabelecido em Calgary, Canadá, fundou, em 1977, o Loose 

Moose Theatre que atua até hoje como um centro de desenvolvimento de técnicas e 

apresentações de Improvisação. 

 Atualmente, Johnstone possui quatro diferentes formatos de shows de Improvisação, 

sendo um dos mais conhecidos o Teatro Esporte (Theatresports). Este foi o primeiro formato 

utilizado pelo diretor britânico que, inspirado na luta livre, buscava um tipo de teatro em que 

as reações e opiniões da plateia seriam determinantes, enquanto a relação entre os atores dos 

diferentes times implicariam num desafio. Do Teatro Esporte derivaram outras possibilidades 

de shows de Improvisação como: Micetro Impro, Gorilla Theatre e The Life Game.9 De modo 

geral, são shows de Improvisação com uma perspectiva competitiva, seja entre grupos, 

improvisadores individuais ou diretores. Ainda que haja características específicas para cada 

formato citado, a serem trabalhadas pelo ator, pode-se dizer que os improvisadores 

desenvolvem técnicas semelhantes, constituindo assim um treinamento geral de 

Improvisação. 

 Sobre suas técnicas de treinamento e os fundamentos que permeiam sua prática, 

Johnstone escreveu dois livros que se complementam –  Impro: improvisation and the theatre 

(1995) e Impro for Storytellers (1999) –, e atendem às necessidades de atores, professores e 

diretores que queiram trabalhar com suas técnicas. Seus escritos trazem uma narrativa acerca 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Todos os trechos do livro de Johnstone citados nesta tese foram traduzidas por mim. 
9 Para saber mais sobre os formatos de Improvisação desenvolvido por Keith Johnstone consultar o site: 
<http://www.theatresports.org/en/about_formats.php>!!
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da sua trajetória de desenvolvimento do treinamento e dos formatos dos shows, bem como 

uma descrição pormenorizada e com uma linguagem notadamente informal da sua prática, 

buscando veicular o máximo de detalhes e exemplos que ilustrem o alcance de suas 

proposições. 

 A espontaneidade é, sem dúvida, um fundamento na prática improvisacional de 

Johnstone. É algo a ser desenvolvido indiretamente, ou seja, criando situações em que o ator 

sinta-se livre e seja espontâneo. Para o diretor inglês, as primeiras ideias, isto é, as que surgem 

espontaneamente são, na verdade, “as melhores ideias [e estas] são frequentemente psicóticas, 

obscenas e sem originalidade.” (JOHNSTONE, 1995, p.83) Ele exalta as ideias ditas 

psicóticas, pois considera que a sanidade está mais relacionada a uma forma aceitável de se 

comportar de modo a não ser rejeitado, enquanto um comportamento dito psicótico seria mais 

a ruptura com essas normas impostas do que algum distúrbio de pensamento propriamente. E 

completa: “Todos nós sabemos instintivamente o que são ideias 'malucas': são aquelas que as 

pessoas consideram inaceitáveis e nos treinam para não falar a respeito, mas que vamos ao 

teatro para vê-las expressas.” (1995, p. 84-85). Sobre a obscenidade diz que não há como se 

trabalhar a Improvisação, e desse modo a espontaneidade, se o ator ou o aluno não podem 

usar na cena as ideias e a linguagem com as quais estão habituados nas ruas, na vida 

cotidiana, que estão repletas de referências à sexualidade. Por fim, quanto à originalidade diz 

que quanto mais óbvio parecer, mais próximo de si mesmo o ator estará e tanto mais 

espontâneo estará sendo, ou ainda, “Empenhar-se em ser original afasta o [ator] do seu 

verdadeiro eu e torna seu trabalho medíocre.” (1995, p. 88) Esse conjunto de características 

estaria compondo então o que o autor considera como essencial ao teatro e em especial à 

Improvisação, ou seja, a espontaneidade. 

 Outro fator, que não foi tão desenvolvido pelo autor como a espontaneidade, mas cuja 

importância transpareceu nas palavras de Johnstone, é a necessidade de cooperação. Esse é 

sem dúvida um fundamento do trabalho de ator e uma habilidade a ser desenvolvida. Na cena, 

especialmente na Improvisação, a ideia não é estabelecer uma competição e sim a cooperação 

para que seu resultado final seja interessante para o espectador. Conforme Johnstone, “O 

improvisador tem que entender que sua primeira habilidade consiste em liberar a imaginação 

de seu parceiro”. (1995, p.93) Se um ator “perde” todos perdem, porque algo estará 

insatisfatório no resultado final e o maior prejudicado será o espectador. 

 Na situação dinâmica que consiste a Improvisação cada ator está constantemente 

propondo algo. Cada ação ou cada fala do ator é uma proposta, ou a aceitação da proposta de 

um outro ator ou ainda o bloqueio desta proposta. “Analisando tudo como bloqueio e 
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aceitação, o aluno vai no centro das forças que dão forma à cena” (JOHNSTONE, 1995, 

p.100) Ainda que a ideia seja treinar o ator para que este aceite todas as propostas, de modo a 

contribuir para a fluência da cena, durante sua preparação o ator deverá trabalhar a partir 

desse jogo 'proposta-bloqueio-aceitação', possibilitando assim uma maior conscientização 

quanto aos momentos e circunstâncias em que recusa algo que lhe foi proposto, bloqueando, 

possivelmente, toda uma cena. Para Johnstone, é preciso então que o ator aprenda a aceitar 

todas as propostas, saiba como se dá o bloqueio para poder evitá-lo. Dessa forma, estará apto 

a lidar com tudo o que aconteça em cena, inclusive algum tipo de situação acidental que 

poderá ser por ele considerada como uma proposta. 

 Um dos elementos que parece essencial no conjunto de fundamentos pensados por 

Johnstone para Improvisação é a noção de Status. O Status tanto pode ser considerado um 

fundamento na construção da ação do ator, visto que, segundo Johnstone, “[...] qualquer 

inflexão ou movimento implica em um Status” (1995, p. 35), como pode ser também uma 

estratégia de desenvolvimento da capacidade do ator em estabelecer diferentes relações de 

seus personagens com outros personagens, com objetos ou com o espaço. A noção de Status 

empregada por ele não se refere a um posicionamento social. É mais uma questão de domínio 

e submissão, apesar de estes serem termos evitados por Johnstone. Refere-se a uma atitude, 

não somente em relação a outras pessoas, mas em relação ao mundo.  

 Numa aplicação prática da utilização do Status, o diretor lista alguns truques, 

normalmente utilizados como exercícios em seu treinamento de Improvisação, que o ator 

pode usar deixando claro para o espectador qual é o seu Status: alguém com um Status alto 

tende a encarar os outros, mantendo sempre um contato visual firme, enquanto um Status 

baixo provavelmente irá fugir do olhar do outro. O simples fato de manter a cabeça parada ao 

falar pode fazer subir o Status de alguém, ou a forma mesmo com que alguém senta numa 

cadeira, mais espalhado ocupando o espaço, ou mais encolhido quase desaparecendo no 

espaço, determina, respectivamente, um Status alto ou baixo. É também necessário nesse jogo 

que o ator possa transitar de um Status a outro com tranquilidade. A essa alternância de um 

Status baixo para o alto e vice-versa o diretor dá o nome de “princípio da gangorra”, que é 

uma imagem bastante feliz, na medida que ilustra a relação de dois atores em cena, na qual 

enquanto um está subindo, o outro está descendo. Esse é aqui considerado um fator essencial 

para a criação e manutenção de cenas interessantes aos olhos do espectador, segundo 

Johnstone. 
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 No treinamento com seus atores, Johnstone propõe uma série de exercícios com 

Status, o que, pela sua experiência, aumenta significativamente a segurança deles na 

realização de seu trabalho:  

 

Assim que o Status [e suas transições] se torna[m] automático[s], como é na 
vida, é possível improvisar cenas complexas sem qualquer preparação. Os 
exercícios de Status são um apoio efetivo para dar suporte ao ator de modo 
que o sistema funcione instintivamente. (1995, p. 46) 

 

 O último aspecto apontado aqui acerca do Impro de Johnstone, é a necessidade de 

desenvolvimento das Habilidades Narrativas do improvisador. É certo que o ator ao 

improvisar constrói ao vivo e prontamente uma história e, para tal, é imperativo que esse 

tenha desenvolvido profundamente essa capacidade, da qual depende a eficácia da sua 

Improvisação. Para o efetivo desenvolvimento da Habilidade Narrativa do ator, Johnstone o 

estimula a não se preocupar com o conteúdo da história que está construindo, pois este 

emergirá a partir do momento em que o ator estiver sendo o mais espontâneo possível. Leva-o 

também a realizar livres-associações e a reincorporar, ou seja, retomar alguma ideia, fato ou 

personagem que foi deixado de lado ao longo da história. São inúmeras as estratégias usadas 

pelo autor no sentido de facilitar o trabalho do ator ao construir sua história improvisada, mas 

esse acaba por estabelecer algumas regras que deverão nortear essa realização: interromper 

rotinas, manter a ação no palco e não cancelar a história.  

A ideia de cancelar a história tem a ver com a noção de bloqueio citada anteriormente. 

Ao negar uma ideia que surgiu na história, seja esta construída individual ou coletivamente, se 

estará estabelecendo um bloqueio da mesma. Quanto à necessidade de a ação ser mantida no 

palco, isto se refere à tendência que os atores tem, no processo de criação da narrativa, de 

introduzir fatos ou pessoas que estão no passado da história ou mesmo em outros lugares, 

levando-a para fora do palco. Ou seja, como a pessoa referida não está diante do espectador, 

este perde a referência visual e acaba por se distrair, perdendo o interesse pela narrativa. Por 

fim, a noção de interromper rotinas que, parece ser o princípio básico na criação de histórias. 

“Não importa que interrompa a rotina de forma meio estúpida, você estará automaticamente 

criando uma narrativa e as pessoas vão ouvir.” (JOHNSTONE, 1995, p.139) Johnstone sugere 

que para contar uma história alguém pode simplesmente iniciar pela descrição de uma rotina e 

repentinamente interrompê-la e à medida em que novas rotinas forem se estabelecendo na 

história, outras interrupções deverão restabelecer novos rumos para a mesma. “Uma vez que 

compreendam o conceito de 'interrupção de rotinas', então [os atores] nunca mais ficarão 
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paralisados na busca de ideias.” (1995, p. 139-140) Em certa medida, o desenvolvimento das 

Habilidades Narrativas do improvisador é um dos diferenciais do método de Improvisação de 

Johnstone e será também o principal aspecto trabalhado no treinamento aqui proposto. 

 

!"#"!$%&'()*+,-$(&')($*.$(.')*'/01*.$

 

 Após a exposição de cada uma das práticas com Improvisação citadas como parte do 

treinamento por Princípios aqui proposto, cabe considerar ainda que, a intenção de trazer 

diferentes metodologias para dentro de um mesmo treinamento, longe de gerar qualquer tipo 

de conflito, poderá justamente trazer um caráter complementar na formação do ator que o 

vivencie.  

 Um primeiro aspecto que salta aos olhos refere-se à postura desejada em cada tipo de 

trabalho e que são bastante distintas. Trata-se tanto de uma postura desejada como de uma 

característica que será desenvolvida respectivamente em cada prática. Enquanto o trabalho 

com Impro exige e desenvolve a espontaneidade, os Viewpoints criam para o ator um espaço 

de pesquisa sistematizada. De certo que não são características tão absolutas e estanques, pois 

tanto o Impro é perpassado pelo espírito da pesquisa, como os Viewpoints trabalham também 

a espontaneidade, mas o interessante é perceber o quanto essas duas práticas podem se 

complementar no processo de formação do ator, considerando-se que este deverá tanto 

vivenciar a espontaneidade, como aprimorar sua capacidade de observação e análise do seu 

próprio trabalho. 

 Um segundo aspecto muito evidenciado refere-se a uma tendência do Viewpoints a 

aprofundar o trabalho expressivo corporal, enquanto o Impro fortalece no ator sua capacidade 

de construção de narrativas. Isto se deve, provavelmente, pela origem dos Viewpoints na 

dança, e no caso de Johnstone, devido ao trabalho que este sempre desenvolveu com jovens 

dramaturgos no Royal Court Theatre, voltado para as Habilidades Narrativas. Atendendo a 

essas duas vertentes necessárias para o ator que improvisa diante de um público, realizando 

suas criações no aqui e agora, a junção dos Viewpoints com o Impro proporcionam a este 

profissional um enriquecimento significativo de seu trabalho devido, justamente, à interação 

desses dois aspectos, ou seja, uma construção corporal criativa e segura e uma ampla 

capacidade de elaborar narrativas. 

 Considerando-se o potencial indicado pelas possibilidades de entrecruzamento que as 

diferentes técnica proporcionaram ao longo da aplicação do treinamento, cabe agora, depois 



 100 

de toda a conceituação definida, verificar os resultados efetivos alcançados na prática por 

meio da descrição e análise das etapas e vivências evidenciadas na prática do treinamento: 

Improvisação por Princípios, no próximo capítulo.  
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I M P R O V I S A Ç Ã O  P O R  P R I N C Í P I O S  
Curso oferecido pelo 

NUTRA/CEN/UnB 

coordenação: Mônica Mello 
 O curso /treinamento Improvisação por Princípios estrutura-se a 

partir de princípios considerados essenciais à atuação teatral, tendo 

como cerne a Improvisação. Utilizando-se de distintas técnicas de 

Improvisação, pretende-se criar um espaço de desenvolvimento e 

experimentação para os participantes e seu caráter de treinamento, 

propõe uma prática mais prolongada, visando um efetivo aprimoramento 

desses. Outro aspecto contemplado pelo curso é o contato 

ator/espectador que se dará por meio de apresentações públicas de 

Improvisação organizadas ao longo do curso. 

 

 HORÁRIO: 2ª, 4ª e 6ª – das 18h30 às 20h30 

LOCAL: CEN/UnB – SALA BSS 59 

INÍCIO: 05 DE ABRIL 2010 

CONTATO: 81605286 OU  

e-mail: monica_mello@terra.com.br 
Mônica Mello: Atriz e Mestra em Artes Cênicas pela 

Universidade Federal da Bahia - UFBA. Desde de 1996 

desenvolve pesquisa acerca do treinamento de ator. 

Formação em teatro iniciada com Antunes Filho, graduação 

pela UnB e mestrado pela UFBA com a dissertação O 

Caminho do Ator Buscador: um treinamento pré-expressivo. 

Atualmente, integra o Grupo de Pesquisa Poéticas do Corpo: 

do treinamento à cena, em duas de suas linhas: o Teatro 

do Instante e o NUTRA, ambos sob a coordenação da Profª 

Drª Rita de Castro e desenvolve pesquisa como doutoranda 

pela UFBA. 

 

 
 

Ilustração 1 – Cartaz de divulgação 



 
 

 

 

 

 

 

3. CAPÍTULO III – MEMORIAL DO CURSO/TREINAMENTO 

IMPROVISAÇÃO POR PRINCÍPIOS 
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 A observação que se procurou realizar acerca dos Princípios definidos no primeiro 

capítulo desta tese deu-se, principalmente, durante a realização do curso/treinamento de ator – 

Improvisação por Princípios. Este treinamento foi oferecido como curso de extensão do 

Departamento de Artes Cênicas (CEN), na Universidade de Brasília (UnB), sob coordenação 

da Prof.ª Dr.ª Rita de Cássia de Almeida Castro e por mim ministrado, como atividade do 

grupo de pesquisa Poéticas do Corpo: do treinamento à cena1, cadastrado pelo Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPq, no qual atuo como pesquisadora. Dentre as diversas linhas de 

pesquisa desenvolvidas pelo grupo, o Núcleo de Treinamento do Ator (NUTRA) está voltado 

justamente para o espaço de preparação do ator. É nesse contexto então, de pesquisa 

acadêmica e instrumentalização teórico/prática de ator, que se desenvolveu o  

curso/treinamento Improvisação por  Princípios. 

 O NUTRA, tendo sido uma iniciativa do então graduando João Paulo Porto Dias e, 

posteriormente, da também graduanda Paula Renata da Rocha e Sallas. Atua desde 2005 no 

CEN, como um espaço de preparação pessoal do estudante/pesquisador para a atuação cênica, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 O grupo de pesquisa Poéticas do Corpo: do treinamento à cena, liderado pelas professoras do 
Departamento de Artes Cênicas da UnB, Alice Stefânia e Rita de Castro,  ambas doutoras, conta hoje com um 
grupo de aproximadamente 08 pesquisadores e 04 alunos que se distribuem por três linhas de pesquisa: Núcleo 
de Treinamento de Ator – NUTRA, Processos de Criação de Dramaturgias Atorais e Teatro do Instante. (Ver: 
www.teatrodoinstante.com.br)  
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com base no tripé: pesquisa - prática - reflexão. Conta com apoio e orientação da Prof.ª Dr.ª 

Rita de Castro desde 2008. Como projeto permanente de extensão vem ampliando suas ações 

oferecendo cursos e treinamentos que atendem, não somente às necessidades dos alunos 

graduandos do CEN, como também de atores em formação na comunidade. Em 2009, indo de 

encontro à sua vocação como espaço de investigação passou a integrar o grupo Poéticas do 

Corpo como linha de pesquisa. Foram particularmente três dos objetivos propostos pelo 

NUTRA que o aproximavam daqueles pretendidos pelo curso/treinamento, Improvisação por 

Princípios: 

 

Buscar, construir e desenvolver uma técnica pessoal de preparação do 
estudante/pesquisador para a atuação cênica, de modo a pesquisar-praticar- 
refletir no corpo procedimentos de treinamento cotidiano sistemático 
abordando exercícios corporais (corpo-voz), trabalhos com instrumentos 
musicais, aparelhos circenses e a prática do clown.  
Realizar intervenções e apresentações em Brasília e nas cidades satélites em 
ruas, teatros, espaços cênicos alternativos ou onde possa haver público em 
potencial.   
Organizar as práticas pesquisadas no núcleo em formato de oficina e passar 
para comunidade e estudantes da área. 2 

 

 De certo que a aproximação devia-se mais ao treinamento corporal-vocal, excluindo-

se as especificidades do clown e técnicas circenses. No entanto, entendemos, em comum 

acordo com os integrantes do NUTRA, que um treinamento em Improvisação poderia, 

certamente, contribuir para a formação desses estudantes/pesquisadores, inclusive aqueles que 

já estivessem buscando o caminho especializado do clown. Sendo assim, essa busca por uma 

instrumentação que subsidie o ator em seu caminho, bem como a perspectiva da multiplicação 

dessas descobertas por meio de cursos e oficinas, casaram plenamente com a perspectiva 

didático-pedagógica da presente tese. E ainda, o objetivo do NUTRA de realizar intervenções 

e apresentações em locais alternativos, veio de acordo com um dos objetivos do projeto 

Improvisação por Princípios, no qual os atores-em-treinamento deveriam ter a oportunidade 

de estabelecer contato com espectadores diversos por meio de apresentações de Improvisação.  

 O projeto  Improvisação por Princípios 3 , esclarece acerca da proposta do 

curso/treinamento encaminhado ao decanato de extensão da UnB: “O que o presente projeto 

propõe é a prática de um treinamento voltada para o ator, que se estrutura a partir de 

Princípios que regem seu trabalho, utilizando técnicas de Improvisação que deverão nortear o 

caminho a ser percorrido em seu processo de formação.” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Projeto NUTRA segue no Anexo I desta tese. 
3 Projeto Improvisação por Princípios segue no Anexo II desta tese.!
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 Como previsto em seu objetivo maior, o curso gerou um ambiente de treinamento para 

o ator, no qual este, ao vivenciar diferentes técnicas de Improvisação pôde, através destas, 

perceber, identificar e trabalhar conscientemente com Princípios que regem seu ofício. Como 

citado anteriormente, uma meta mais específica foi alcançada pelo curso na medida em que  

proporcionou aos atores-em-treinamento situações de apresentação, que deu a estes a 

possibilidade de experienciar a Relação Ator/Espectador em apresentações de Improvisação. 
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 O termo curso/treinamento foi utilizado aqui devido ao caráter híbrido do trabalho. É 

um curso na medida em que foi organizado como tal para oferecimento junto à comunidade 

por meio da extensão, ou seja, implica no aprendizado de técnicas específicas, dentro de uma 

temática definida que é a Improvisação e ocorre em um determinado período de tempo, com 

início, meio e fim. Por outro lado, constitui também um treinamento, principalmente, devido 

ao aspecto repetitivo do trabalho, no qual o ator-em-treinamento não estava aprendendo 

coisas novas a cada dia, mas assimilando o aprendizado, se auto-observando nesse processo 

de aprendizagem, estabelecendo uma perspectiva de pesquisa e experimentação pessoal que 

talvez não coubesse num curso comum. O entendimento por parte desses atores de que o 

trabalho que estavam realizando não somente não findou no dia 10 de dezembro, como 

também não estava limitado aos dias de encontro e àquela sala de trabalho, reflete 

efetivamente a compreensão do significado de treinamento como processo de formação 

continuada. No entanto, para a formalização desta pesquisa, a organização da prática num 

formato de curso foi necessária e é sobre esta que se vai tratar neste tópico. 

 Com uma frequência de três encontros semanais que variaram entre duas e três horas 

de duração, além de dois encontros intensivos de, aproximadamente, oito horas, o trabalho 

alcançou uma carga horária superior a duzentas horas de trabalho, ao longo de 

aproximadamente oito meses e meio de duração – de 05 de abril a 10 de dezembro de 2010. 

Conforme previsto no projeto, além dos encontros regulares e intensivos, foram realizadas  

apresentações públicas de Improvisação em horários extraordinários. A opção por realizar 

encontros intensivos que não estavam previstos no projeto do curso, atendia a uma 

necessidade dos próprios atores-em-treinamento de experimentar uma carga horária de 
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trabalho ampliada, de modo que pudessem prolongar a exploração das diferentes dinâmicas 

constituintes do treinamento num mesmo dia.  

 Os encontros foram efetuados em sua quase totalidade nas dependências do 

CEN/UnB, exceto por um dos encontros intensivos, realizado num ambiente aberto, 

proporcionando assim uma situação de treino para o grupo bem diferente da situação da sala 

de trabalho. Duas das apresentações que envolviam um público externo foram realizadas na 

própria sala de treinamento e outras três em locais variados, sendo: uma na Torre de Tv em 28 

de novembro, outra na Rodoviária Central em 10 de dezembro, ambos localizados em Brasília 

e uma das apresentações ocorreu no Instituto de Artes da UNESP - São Paulo, durante o VI 

Congresso da ABRACE – Associação Brasileira de Pesquisa em Artes Cênicas, como parte 

prática de uma comunicação do GT – Processos de Criação e Expressão Cênica, em 10 de 

novembro. Prevendo uma possível evasão durante as férias da Universidade, foi estabelecido 

um período de recesso de 16 a 31 de julho.  

 Tendo sido aberto à comunidade, atenderam ao chamado do pequeno cartaz 

(Ilustração 01) fixado nos murais do CEN ou das mensagens virtuais enviada por e-mail, um 

total inicial de cinco pessoas e, até a sexta semana, o total era de 15 participantes,  que se 

distribuíam entre alunos e ex-alunos do Departamento de Artes Cênicas da UnB e da 

Faculdade de Artes Dulcina de Moraes4, além de atores com formação diversa. No entanto, ao 

longo dos 8 meses de trabalho, por motivações diversas vários desses alunos abandonaram o 

curso. Desse modo, a trajetória completa foi vivenciada por: Júlia Brito Fagundes, Lívia 

Martins Fernandez e Samir Fernandes Andreoli, aqui denominados atores-em-treinamento. 

 Júlia Fagundes formou-se no bacharelado em Interpretação Teatral, pela Universidade 

de Brasília (UnB) em 2009, e é aluna do curso de Licenciatura pela dupla-habilitação. 

Integrou o grupo amador de teatro Torre de Babel e atuou no espetáculo Laura do grupo Chia 

Liia em 2008. Atualmente, é professora de artes no colégio CECAP, em Brasília, atuando em 

todas as séries do ensino básico e orientando uma oficina permanente de reutilização de 

materiais, pelo projeto Boa Infância no Condomínio Ville de Montagne, em Brasília.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4A Fac uldade de Artes Dulcina de Morais é a única instituição privada com curso de graduação em artes cênicas 
no Distrito Federal. Segundo o site da Faculdade: "A Faculdade de Artes Dulcina de Moraes – FADM, criada e 
mantida pela Fundação Brasileira de Teatro – FBT, é fruto do sonho e do compromisso da atriz Dulcina de 
Moraes com a formação de artistas e arte-educadores no Brasil. A Faculdade, com mais de 25 anos de atuação, 
foi criada em 07 de março de 1982, em Brasília, oferecendo originalmente os cursos de Licenciatura em 
Educação Artística, Bacharelado em Artes Cênicas e Bacharelado em Música.” Disponível em:  
<http://dulcina.art.br/fadm/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=8> Acesso em 11 
de fevereiro de 2011. 



 106 

 

Ilustração 1 – Júlia Brito Fagundes 

  

Lívia Fernandez  ingressou na Universidade de Brasília no segundo semestre de 2005 

no curso de Interpretação em Artes Cênicas – Bacharelado. Em 2008 participou de uma 

vivência de clowns promovida pelo NUTRA e iniciou, então, um aprofundamento na 

compreensão do significado da função do ator, participando de um treinamento de clown por 

aproximadamente um ano. Participou da montagem de À Moda da Casa, encenação que foi 

apresentada em fevereiro de 2011, como parte de sua diplomação na UnB. Integra também o 

Coletivo de Cinema – Caliandra Filmes desde o ano de 2008, onde já desenvolveu as funções 

de roteirista e diretora geral.   

 

!
Ilustração 2 – Lívia Marques Fernandez 

 

Samir Andreoli graduou-se em comunicação social, pela Universidade Gama Filho 

(UGF), RJ em 2001. Nesta, participou do Núcleo Integrado de Teatro e Educação (NITE), 

1998-2000, atuando em algumas peças. Como produtor trabalhou no 1º Festicamp – Festival 
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de Teatro da UGF. Em 2002, ingressou na Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Pena, 

no Rio de Janeiro. Atuou nos espetáculos: Sofrônia, direção de Flávio Souza; O 

Interrogatório, direção de Eduardo Gama e Salomé, direção de Marcos Henrique. Concluiu 

sua formação técnica como ator em 2004. Já em Brasília, atuou no curta-metragem A Flor da 

Pele (2009), direção de Luciana Newton. Cursou, como aluno especial, a disciplina Criação e 

Produção Artística ministrada pelo Prof. Dr. Marcus Mota, no Programa de Pós-graduação 

em Artes da UnB e, como conclusão, apresentou a performance Amímone baseada na obra As 

Suplicantes de Esquilo. Participou também da performance S!nolo Ikétes, direção de Eufrásio 

Prates. Atualmente, participa da montagem de espetáculo também baseado na mesma obra de 

Esquilo, sob a direção de Gisele Rodrigues, do grupo Basirah. 

 

!
Ilustração 3 – Samir Fernandes Andreoli 
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 Todo o processo do trabalho foi registrado sob formas diferenciadas e 

complementares.  O registro escrito foi realizado em primeira instância por mim, envolvendo 

tanto o planejamento prévio do que aconteceria nos encontros, como também a descrição e 

comentários do que efetivamente ocorreu durante os mesmos. Ainda que tenham sido, de um 

modo geral, coincidentes, por vezes, planejamento e ações efetivas em sala de trabalho 

apresentaram divergências visto que no decorrer do processo, em função da necessidade do 

próprio grupo de treinamento, algumas ações foram transformadas, eliminadas e/ou incluídas. 

Entendo que, ao longo da tese só cabe explicitar o que foi efetivamente realizado, salvo 
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alguma situação em que a própria ação de alterar o planejamento prévio seja relevante para a 

análise do processo. 

 Uma outra forma de registro escrito foi realizada pelos atores-em-treinamento – Diário 

de bordo coletivo. O termo diário de bordo, originalmente utilizado para registro de 

ocorrências à bordo de navios e barcos, ou seja, um instrumento próprio da navegação, vem 

sendo adotado como um instrumento pedagógico. Há situações de ensino-aprendizado e 

mesmo de pesquisa, em que se utiliza instrumento semelhante, isto é, um caderno ou livro em 

que todas as ocorrências de uma determinada vivência devem ser registradas, como num 

diário. No ensino e na prática das artes cênicas, seja ele técnico ou acadêmico, é frequente a 

sugestão de professores e diretores teatrais no sentido de que os atores utilizem o diário de 

bordo para registrar todas suas experimentações e é com essa intenção que se propôs a adoção 

de um  Diário de bordo coletivo.  

 A opção pelo registro coletivo era uma forma de estimular a troca entre os atores, no 

que se refere às suas percepções e indagações. Ali eles puderam inserir também textos ou 

imagens que consideravam uma forma de contribuição para os aspectos que eram discutidos 

nos momentos finais do encontro, ou suscitados ali mesmo no registro escrito. Esse registro 

teve início apenas no dia 05 de maio, ou seja, um mês após o início do treinamento. A 

intenção era de fazer um rodízio entre todos, para que descrevessem e comentassem cada 

encontro. Desse material, mais que o registro do que aconteceu, interessou à pesquisa os 

comentários pessoais de cada um sobre as atividades cumpridas no dia. No caso de atividades 

extraordinárias como os encontros intensivos e as apresentações, foram requisitados relatos 

avulsos que foram posteriormente inseridos no Diário de bordo coletivo.  

 A terceira forma de registro do treinamento foi videográfica. A captação de imagens 

foi executada numa filmadora não profissional5 a cada encontro. Considerando o caráter 

repetitivo do treinamento, à medida em que as práticas deste iam tornando-se recorrentes e já 

assimiladas pelos atores, a filmagem foi ficando restrita a alguma prática nova eventualmente 

introduzida no decorrer do processo e às Improvisações que eram sistematicamente realizadas 

a cada dia de trabalho. A captação resultou num total de mais de 120h de imagens, na 

qualidade máxima permitida pelo equipamento e pelas condições precárias de iluminação da 

sala de trabalho. Dessas filmagens, não somente as imagens foram aproveitadas mas, 

sobretudo, os diálogos estabelecidos ao final de cada encontro e que, sempre que audíveis, 

foram transcritos e muitas vezes citados ao longo da escrita, dando voz não somente aos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Trata-se de uma handycam da marca Sony modelo DCR–SR47 HDD (hard disk drive), com 60GB de 
memória em HD. Lente Carl Zeiss Vario-Tessar, com Zoom ótico de 60X. 
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atores-em-treinamento, mas também trazendo à tona a minha própria voz que, em meio ao 

frescor da vivência recém concluída, pode contribuir com algo mais que uma reflexão mais 

pautada nas teorias e exigências do pensamento acadêmico. Desse modo, julguei válido trazer 

as citações dessa transcrição na sua forma exata, ainda que tenham sido por vezes 

comentários bastante informais. 

 Cabe ressaltar que, esses momentos de reflexão realizados no grupo traziam questões 

muito próximas da prática, relacionadas a resultados obtidos momentos antes da conversa. 

Intensificava-se ali o espaço de troca como citado anteriormente, ao mesmo tempo que 

fechava um ciclo de aprendizado a cada dia de trabalho com o fazer, o observar e o refletir a 

respeito, tanto sobre si como sobre os outros atores-em-treinamento. Ao longo deste terceiro 

capítulo os comentários citados darão indício da riqueza de aspectos de que se ocuparam os 

questionamentos dos atores e do quanto estes contribuíram para questões analisadas na 

presente tese. 

 Embora haja um destaque para a transcrição dos diálogos registrados nos vídeos, foi  

significativa também as imagens captadas ao longo do curso que atenderam algumas vezes à 

demanda por parte dos atores de se observarem, principalmente, em Improvisação. Além 

disso, foi produzido um DVD6 que acompanha a presente tese, no qual se pode ter uma 

pequena amostra do que foram nossas 200h de trabalho. 

 Mais um registro videográfico foi realizado e utilizado como fonte nas reflexões aqui 

pautadas. Trata-se de entrevistas7 realizadas com cada um dos atores que permaneceu no 

treinamento até dezembro, logo após a conclusão do mesmo. A intenção dessas entrevistas foi 

justamente verificar as impressões finais por parte deles em relação à experiência como um 

todo e já concluída. As entrevistas foram executadas, individualmente, nos dias 15, 23 e 29 de 

dezembro, tendo uma duração de aproximadamente 02 horas cada. 

 Os três registros citados à cima – Diário de bordo coletivo e os registros videográficos 

dos encontros e das entrevistas – foram utilizados como fonte para o desenvolvimento do 

presente estudo, criando assim uma espécie de diálogo entre os atores-em-treinamento, os 

autores com os quais trabalhei e a minha própria fala. Sendo assim, as citações feitas a partir 

dos registros do curso/treinamento serão apresentadas segundo as regras adotadas na presente 

tese8. 

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6  Os títulos dos clips do DVD seguem no Anexo III desta tese. 
7 O roteiro das entrevistas segue no Anexo IV desta tese. 
8 As regras adotadas na elaboração desta tese foram extraídas do Manual de Estilo Acadêmico de Núbia Lubisco, 
Sônia Vieira e Isnaia Santana e trata-se de uma publicação da Editora da UFBA.!
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!
Ilustração 4 – Linha do Tempo do curso/treinamento 

! !
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 O curso/treinamento realizado como prática da pesquisa acerca dos Princípios do 

trabalho de ator, deve ser abordado numa perspectiva temporal tanto horizontal como vertical, 

ou seja, é importante considerar suas transformações, respectivamente, ao longo dos vários 

meses de duração do curso e no decorrer de um único dia de trabalho. 
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 Nessa perspectiva dita horizontal, pode-se considerar a linha de tempo (Ilustração 05) 

construída a partir dos diferentes registros já citados anteriormente. Esta proposta utiliza a 

linha temporal como meio de ilustrar e, principalmente, compreender a sequência de 

introdução das diferentes dinâmica de trabalho, no transcurso dos quase nove meses de 

treinamento. Ainda que houvesse a priori um planejamento do trabalho prático como um todo, 

a observação dessa trajetória reflete os tempos de assimilação das técnicas introduzidas por 

parte dos atores-em-treinamento, e ainda, a busca de atender às necessidades específicas desse 

grupo de atores.  

A ilustração que veicula esta linha de tempo indica também em sua forma aspectos 

pertinentes aos propósitos do curso/treinamento. O primeiro aspecto é a perspectiva do jogo 

mesmo em que, os atores-em-treinamento estariam passando por cada etapa apontada no 

tabuleiro de jogo representado, ainda que não houvesse a perspectiva da disputa e sim da 

cooperação que é a mais apropriada aos jogos improvisacionais. O outro aspecto relaciona-se 

ao formato sinuoso e quase circular do tabuleiro, refletindo tanto uma característica não 

retilínea desse tempo descrito, como a perspectiva de eterno retorno a experimentações 

anteriormente inauguradas, que é próprio de um treinamento. 

 

! "#$#6!74!,-*/*4!+'83'*4!+0!-3,'(*.,(-0!

  

 No que se refere à abordagem vertical, isto é, das atividades realizadas em um dia de 

treinamento, pode-se dizer que desde o início da prática foi estabelecida uma divisão do 

tempo total de trabalho diário em três etapas, que constituíam: o tempo de preparação, o 

tempo de experimentação e o tempo de Improvisação. Ao longo da trajetória as características 
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desses tempos, ou seja, o quê e de que forma se trabalhava, foram alterando-se em função das 

necessidades do grupo e dos procedimentos, mas as etapas propriamente permaneciam. 

 O tempo de preparação incluía as diferentes técnicas de aquecimento corporal e vocal. 

Inicialmente, trabalhamos o aquecimento articular e os alongamentos dinâmicos (item 3.5.1), 

sendo que um aquecimento básico vocal era feito simultaneamente ao alongamento. 

Gradativamente, foi introduzido um aquecimento vocal mais minucioso, na medida em que se 

passou a exigir mais da voz e, no início do terceiro mês de treinamento, o tempo de 

preparação concentrou-se basicamente na Construção de Energia. (item 3.5.6) 

 O tempo de preparação é anterior ao trabalho proposto propriamente dito e, de certa 

forma, pode ser direcionado para as características da etapa subsequente, no entanto, o 

entendimento que se tem aqui das técnicas de aquecimento e do trabalho energético do corpo 

assemelham-se à compreensão de preparação corporal proposta por Lecoq: “A preparação 

corporal não visa a alcançar um modelo corporal nem a impor formas teatrais preexistentes. 

Ela deve ajudar cada um a atingir a plenitude do movimento justo, sem que o corpo esteja 'em 

demasia'.” (LECOQ, 2010, p.110) 

 O tempo de experimentação, inicialmente, concentrava o trabalho com Viewpoints 

(itens 3.5.3 e 3.5.4). Era a etapa da rotina em que os atores experimentavam livremente os 

diferentes Viewpoints corporais e vocais, numa pesquisa que se iniciava de forma 

individualizada e num segundo momento se ampliava para as experimentações em duplas, 

trios, ou no grupo como um todo. Além dos Viewpoints foram introduzidos posteriormente as 

dinâmicas voltadas para as Habilidades Narrativas (item 3.5.7) e os Trabalhos com Objetos 

(item 3.5.8) e com Música (item 3.5.9). De qualquer modo, esse tempo se caracterizava pela 

experimentação, pelo momento de ir além dos condicionamentos e tendências. Quanto mais 

os atores-em-treinamento se aprofundavam nessa prática, melhores eram os resultados da 

etapa final, ou seja, as Improvisações. 

 O tempo de Improvisação também passou por mudanças conforme evoluía o trabalho, 

entretanto, há um aspecto dos mais importantes que permanecia seja qual fosse a forma de 

Improvisação e trata-se do foco principal dessa etapa, ou seja, a preocupação em estabelecer 

alguma maneira de relação com a plateia.  

 No que se refere às transformações ocorridas no tempo de Improvisação no dia-a-dia 

de treinamento, pode-se dizer que, inicialmente, tratavam-se de improvisos exclusivamente 

corporais, nos quais a ênfase estava em trazer para o momento de improvisar, um pouco da 

plasticidade experimentada, principalmente, a partir dos Viewpoints corporais. Todavia, não 

demorou muito para que fossem introduzidos os improvisos com voz, principalmente, 
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contando histórias. Com a introdução e exercitação dos Viewpoints de voz, as Improvisações 

faladas foram ficando cada vez mais frequentes e não mais se restringiram às histórias 

contadas individual ou coletivamente, pois os atores passaram a realizar também cenas 

coletivas improvisadas.  

 A diferença que se estabeleceu, nas apresentações de Improvisação, entre as chamadas 

Improvisações de histórias e de cenas, é que a primeira envolvia fatos que supostamente já 

haviam ocorrido, digo supostamente porque na verdade estavam sendo criadas e narradas 

pelos atores naquele momento, como se já tivessem ocorrido. Nestes caso os atores assumiam 

a função de narradores, além de representar os personagens que iam surgindo na história. No 

caso das cenas, não havia um narrador e os atores representavam apenas os personagens que 

estavam vivendo as diferentes situações naquele momento exato, sem ter essa conotação de 

um fato presentificado pela narrativa a posteriori, mas pelo contrário, assumido como  

ocorrendo ali mesmo diante do público e pela primeira vez. 

 O que se pode observar, então, desses tempos estabelecidos é que, a sequência 

proposta procurava atender aos distintos, complementares e acumulativos aspectos do 

treinamento de ator, a dizer: o trabalho individualizado que se iniciava no tempo de 

preparação; os movimentos iniciais de interação com outros atores, já no tempo de 

experimentação e a inserção do público no tempo de Improvisação levando a um outro tipo de 

interatividade. Desse modo, quando se chegava ao tempo final, ou seja, do improviso, o ator 

acumulava os três aspectos de sua prática, devendo manter-se atento a si mesmo, aos outros 

atores e ao espectador. 

Considerando-se então as duas abordagens cronológicas descritas acima, as diferentes 

dinâmicas exploradas no curso/treinamento serão expostas na seguinte ordem: primeiramente, 

o Aquecimento e Alongamento e o “Como começar”9, constituindo a proposta inicial para o 

tempo de preparação; na sequência, realizados no tempo de experimentação, os Viewpoints e 

Viewpoints de Voz. O itens seguintes atendem à Linha de Tempo, visto que não estiveram 

presentes desde abril e foram sendo inseridos ao longo do processo. A Construção de Energia, 

foi uma atividade inserida em substituição ao Aquecimento e Alongamento e o “Como 

começar”, de modo que passou a ocupar todo o tempo de preparação. As outras atividades 

foram inseridas de forma acumulativa, sendo que nem todas eram realizadas diariamente, 

além de concentrarem-se em períodos de maior ou menor aplicação: Habilidades Narrativas, 

Trabalho com Objetos e Trabalho com Música, todas constituintes do tempo de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9Essa expressão é utilizada por Bogart e Landau para indicar o conjunto de procedimentos que preparam os 
atores para a introdução dos Viewpoints. 
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experimentação, e por fim, Status, Stop e Canções Improvisadas que eram dinâmicas próprias 

do tempo de Improvisação. O último item abordado é a Improvisação visto que constitui o 

tempo final de um dia de treinamento. Entretanto, se pensada horizontalmente, a 

Improvisação esteve presente ao longo de todo o curso como fio condutor do mesmo.  

 

 

!"#$ %&'()*+,-$&$(-.&/01)*-'$%2'$20*3*%2%&'$%&'&/3-43*%2'.   

 

  

 Os comentários que acompanham as descrições das atividades relatadas a seguir serão 

enriquecidos, sempre que possível e adequado, com trechos extraídos das diferentes fontes já 

citadas – diário de bordo coletivo e transcrição dos vídeos do curso/treinamento e das 

entrevistas. 
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 O período inicial do curso envolveu o aprendizado e assimilação dos Viewpoints, 

como primeira técnica de Improvisação desenvolvida. Tendo-os identificado na única 

literatura disponível -  The Viewpoints Book: a practical guide to Viewpoints and 

Composition10, de Anne Bogart e Tina Landau, não houve, entretanto, uma preocupação em 

se reproduzir passo a passo todo o trabalho descrito. Desse modo, a proposição de 

aquecimento para essa fase inicial do trabalho não atende às indicações de Bogart e Landau. 

 O trabalho era então iniciado com um aquecimento de articulações.11 Indo dos pés até 

a cabeça cada um deveria, em movimentos rotatórios aquecer suas articulações. Esta prática 

atendia, inicialmente, a uma necessidade real de se estabelecer o aquecimento articular, visto 

que o trabalho que viria a ser efetivado, envolvendo grande esforço corporal, demandava um 

efetivo cuidado e preparação prévia das articulações de modo geral. Todavia, outro aspecto 

destacava-se nessa prática, trata-se de um processo de conscientização, por parte dos atores, 

da multiplicidade de articulações que possuem e das inúmeras possibilidades plásticas 

alcançáveis com seus corpos, a partir de um trabalho criterioso na angulação das articulações 

corporais. Ou seja, observou-se que, na medida em que as articulações iam sendo trabalhadas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Todas as traduções das citações provenientes deste livro foram realizadas por mim. 
11 A sequência completa do aquecimento articular segue no Anexo V.!
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ampliando sua capacidade de rotação e suas possibilidades de angulação das diferentes parte 

do corpo entre si, cresciam significativamente também as possibilidades corporais no que se 

refere às formas e movimentos criados pelos atores-em-treinamento. 

 O segundo momento de preparação para o trabalho estava voltado para o alongamento 

corporal. A opção aqui foi a de abrir espaço para um alongamento mais livre atendendo às 

necessidades de cada participante, mas sendo realizado num fluxo de movimento, de forma 

dinâmica, sem uma ênfase muito pontual em cada músculo. Na medida em que os observava, 

eu costumava dar indicações de partes do corpo que ainda não haviam sido alongadas.  Mas a 

intenção era de que cada um fosse percebendo as partes do corpo que necessitavam 

alongamento, e nesse fluxo contínuo passasse de uma parte a outra, voltando e aprofundando 

o alongamento onde achasse necessário.  

 Ao mesmo tempo em que se alongavam, os atores-em-treinamento executavam um 

aquecimento vocal preliminar, articulando corpo e voz desde o início do trabalho. Sendo 

assim, ficavam atentos desde o início às possibilidades vocais nessa ou naquela posição 

alcançada pelo corpo no decorrer do alongamento. Esse aquecimento preliminar incluía: 

vibrações da língua e lábios, respiração soltando o ar com consoantes surdas (S, X, F) e 

sonoras (Z, G e V)12  consecutivamente e, por fim, uma vibração com a consoante M, 

mantendo o palato alto e levando a vibração para os lábios. Toda essa etapa inicial de 

aquecimento articular e vocal e alongamento muscular tomava de 25 a 30 minutos do nosso 

tempo de trabalho e era executada diariamente.  

 

! "#$#%!&!'()*)!+)*,-./0!1,!2)3./4!,!5.61.7!

 

 Ainda como procedimentos introdutórios passávamos em seguida à proposição de 

Bogart e Landau que trazia indicações precisas para permear toda a rotina. Tratava-se de 

cinco imagens (Sequência de Imagens 1) que os atores deviam, ao mesmo tempo, ter em 

mente e perceber no corpo. As imagens eram introduzidas uma a uma, de forma acumulativa 

e, tão logo todas tivessem sido experimentadas, deviam ser percebidas na sua totalidade.  

 Embora no momento do treinamento tais imagens fossem apenas indicações dadas aos 

atores oralmente e indicadas por mim com meu próprio corpo diante deles, para esta descrição 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 As consoantes sonoras e surdas consistem na classificação das consoantes no que se refere ao papel das cordas 
vocais. As surdas são pronunciadas sem que as cordas vocais vibrem, enquanto as sonoras implicam na vibração 
das cordas vocais. FONEMA. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em 
<http://pt.wikipedia.org/Wiki/Fonema> Acesso em: 15 de abril de 2011. 
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optei por criar uma sequência de imagens que, juntamente com o texto, desse uma noção mais 

clara do que se tratava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sequência de Imagens 1 – Cinco imagens corporais, propostas por Bogart e Landau 
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Primeiramente, o ator devia imaginar que havia um fio dourado que puxava seu corpo 

na direção do céu, a partir do topo da cabeça; num segundo momento estabelecia um foco 

suave, trata-se de “um estado corporal em que se permite que o olhar fique suavizado e 

relaxado, de modo que, ao invés de se focalizar em uma ou duas coisas específicas, se possa 

perceber várias coisas simultaneamente.” (BOGART e LANDAU, 2005. p.31); 

posteriormente percebia as pernas com a sensação de descida para dentro do chão, como um 

enraizamento, a quarta imagem consistia em distensionar braços e ombros e, por fim, 

colocando as mãos no coração, sentia-o batendo e ao abrir os braços e imaginava-se 

trabalhando com o coração aberto.  

 Essas imagens, como dito, deveriam estar presentes ao longo de todo o trabalho e para 

tal eram retomadas sempre que necessário, visando uma efetiva assimilação por parte dos 

atores. No treinamento Improvisação por Princípios acabamos por alterar ou melhor ampliar 

uma dessas imagens visando uma percepção mais ampla do corpo por parte dos atores. Trata-

se da ideia de distensionar braços e ombros. Com o tempo, a indicação passou a ser a de criar 

espaço, desse modo distensionando as articulações dos braços e das pernas e, por vezes, todas 

as articulações que pudessem perceber. De certo modo, a capacidade de criar espaço nas 

articulações ia se ampliando na medida em que a consciência das próprias articulações por 

parte do atores intensificava-se com o aquecimento inicial.  

 Essa preparação proposta pelas autoras no livro introdutório dos Viewpoints trabalha 

no ator, tanto a sua capacidade de visualizar tais imagens, como a de transpô-las para o corpo. 

Os resultados esperados nesses procedimentos são: uma postura corporal distensionada; uma  

expansão corporal que se estabelece nessa busca de ampliar os espaços intra-articulares e de 

manter as conexões com o céu e a terra, respectivamente, por fios e raízes imaginárias, e 

ainda, uma percepção ampliada do espaço da sala de trabalho e das pessoas e objetos 

presentes nessa. Logo de início, então, atende-se a uma demanda própria de um trabalho 

voltado para o ator que é a de articular corpo e imaginário de forma integrada. 

 Mais uma etapa se cumpria após a assimilação dessas imagens. Os atores 

organizavam-se num círculo em constante movimento, procurando manter-se numa mesma 

distância entre si e à mesma velocidade e para isto todos deveriam acelerar ou desacelerar 

simultaneamente. Uma pequena variação nessa proposta se fazia com a formação de dois 

círculos, um dentro do outro13.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Essa prática só foi possível no período inicial do curso/treinamento, quando ainda havia mais de três atores. 
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 Nessas circunstâncias eram dados diversos comandos ao grupo, que deveriam ser 

executados mantendo-se sempre a formação circular. Basicamente, eram os seguintes 

comandos: mudar o sentido do movimento em que girava o círculo; saltar e continuar 

andando; parar/reiniciar invertendo o sentido; colocar a mão no chão, ir até o centro e voltar 

para o círculo e ir até a parede da sala que estivesse mais próxima de si e retornar ao círculo. 

Tais comandos eram, inicialmente, realizados mediante um sinal dado por mim, mas num 

segundo momento os atores deveriam, aguçando sua percepção em relação aos outros colegas 

e ao espaço, realizarem qualquer um dos comandos, simultaneamente, como um corpo único. 

Toda essa trajetória devia ser realizada lembrando-se do foco suave e das cinco imagens.  

 O mesmo procedimento descrito acima foi proposto algumas vezes usando uma forma 

diferenciada da circular – a Banda ou Fita de Moebius14 – ou seja, ao invés de formar 

coletivamente um círculo no espaço, o grupo deveria se locomover reproduzindo essa figura 

(Ilustração 06), procurando superar as dificuldades que o próprio formato impusesse aos 

atores. 

 

 

 

 

 

 

De certo que, no caso do treinamento em que a imagem perdia sua 

tridimensionalidade, visto que era visualizada no chão da sala, os atores-em-treinamento não 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Uma fita ou banda de Moebius é um espaço topológico obtido pela colagem das duas extremidades de uma 
fita, após efetuar meia volta numa delas. Deve o seu nome ao matemático e astrônomo alemão August Ferdinand 
Moebius (1790-1868) […] Segundo Lacan,  a banda de Moebius opera uma subversão em nosso espaço comum 
de representação. (FITA DE MOEBIUS. Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em 
<http://pt.wikipedia.org/Wiki/Fita_de_Moebius> Acesso em: 15 de abril de 2011.!

Ilustração 5 – Fita ou Banda de Moebius 
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poderiam caminhar pelas laterais da fita, experimentando a sensação de continuidade que esta 

proporciona neste percurso, entretanto, a experiência realizada foi suficiente para que gerasse 

mudanças significativas na dinâmica, perceptíveis para os atores. Júlia Fagundes expõe suas 

percepções no Diário de bordo coletivo: 

 

A passagem central, onde as pessoas cruzam, revela-se um ponto de tensão.  
A visão ampla (foco suave) do ator muda de direção sempre que passa pelo 
centro da forma. 
A face voltada para o centro da forma, ora está sobre um ombro, ora está 
sobre o outro. 
Se os atores perdem o equilíbrio (ou proporção) a forma não fica clara. (Júlia 
Fagundes, Diário de bordo coletivo – 05 de maio de 2010) 

 

 Do trabalho no círculo ou na fita de Moebius, o treinamento já se encaminhava para 

uma última manobra antes de introduzir os Viewpoints: a visão periférica. Nesta dinâmica, 

enquanto todos andavam livremente pela sala, cada ator deveria escolher alguém cuja 

presença percebia sem o olhar diretamente, ou seja, tratava-se de exercitar seu foco suave. 

Gradativamente, deviam incluir mais uma pessoa e outra até que cada ator estivesse tentando 

manter todos que estão na sala em seu campo de visão, sem olhar diretamente para nenhum 

deles. 

 O conjunto de procedimentos que preparavam para a introdução dos Viewpoints 

propriamente ditos, não eram apenas exercícios aleatórios que pudessem ser facilmente 

substituíveis. Essas práticas contribuem, para o desenvolvimento de diversos fatores 

necessários à Improvisação, por exemplo: as percepções do meio e do outro, ambas de uma 

forma ampliada, em que o ator desenvolve sua capacidade de absorver diversas informações 

que acontecem ao seu redor, ao mesmo tempo. Mais além do que está sendo percebido no 

entorno, o ator atenta para o modo como seu corpo se posiciona e se expressa, tanto em 

relação ao espaço como em relação àqueles que o cercam. O tempo de realização desse 

conjunto de práticas foi maior no começo do curso, e foi sendo gradativamente reduzido na 

medida em que os atores-em-treinamento demostraram uma crescente assimilação desses 

fundamentos. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Ver no DVD o clip “Viewpoints”.  
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 Neste tópico, a opção foi de realizar uma descrição inicial dos Viewpoints, em 

conformidade com a maneira com que cada um deles foi introduzido no trabalho. Na 

sequência, foram veiculados comentários: tanto genéricos, sobre a prática dos Viewpoints 

como um todo, quanto específicos, daqueles que tiveram algum tipo de destaque. Além dos 

comentários, há casos em que foram expostas explicações acerca de maneiras diferenciadas 

de trabalhar alguns dos Viewpoints, quando estas tiveram maior significação na aplicação da 

técnica. 

 Os nove Viewpoints são listados e descritos nesta tese em dois momentos: no capítulo 

sobre Improvisação, item 2.3.1, numa perspectiva mais conceitual e no presente capítulo 

buscando a descrição e análise de como foram aplicados na prática. A ordem dos Viewpoints é 

diferente em cada um destes capítulos pois atende à maneira como foram expostos no próprio 

livro de Bogart e Landau. Ainda que não haja uma explicação das autoras do porquê desta 

diferença, o que se percebeu é que a sequência de aplicação prática proposta busca manter um 

fluxo corporal no ator, que atende a uma lógica própria do movimento, aumentando 

gradativamente o grau de complexidade de modo que não haja quebras no processo. Ou seja, 

na maneira como se vai passando de um Viewpoint para o outro, estabelecendo as devidas 

conexões entre eles e trabalhando-os de forma acumulativa, o ator encontra um fluxo corporal 

orgânico. 

 Seguindo, então, a orientação de Bogart e Landau, a introdução dos Viewpoints foi 

feita por completo logo no primeiro dia de trabalho, todavia, como no segundo dia 

compareceu um número ainda maior de pessoas, esses procedimentos introdutórios foram 

repetidos. A sequência foi: Tempo, Duração, Reação Cinestésica, Repetição, Relação 

Espacial, Topografia, Forma, Gesto, Arquitetura. Desse modo, são inseridos os Viewpoints de 

tempo e depois os de espaço. As autoras destinam um capítulo de seu livro para explicar essa 

“Primeira Grande Sessão”, traçando a trajetória completa de introdução de cada Viewpoint 

individualmente. Esse contato com cada Viewpoint de maneira mais isolada, não somente 

contribui para a compreensão dos mesmos, como também reforça um dos aspectos mais 

significativos da técnica, que é a possibilidade de trabalhar verticalmente com cada um desses 

elementos que constituem o movimento na cena, multiplicando imensamente suas 

possibilidades operacionais e plásticas. 

 Na prática então, o primeiro exercício foi realizado com foco no Tempo. Os atores-

em-treinamento criaram uma ação corporal com inicio, meio e fim e experimentaram realizá-

la em Tempos diferentes, buscando deixar claro para si mesmos a velocidade específica de 
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cada um deles. Buscavam estabelecer cinco Tempos distintos e alternar de um para o outro 

em sequência ou aleatoriamente: 

 

Hiper rápido Tempo Rápido Tempo Médio Tempo Lento Câmera Lenta 

 

 Daí pra frente, a grande maioria dos Viewpoints passava a ser experimentado na grade, 

ou seja, os atores caminhavam pela sala por linhas verticais e horizontais, como se estivessem 

andando pelas linhas de uma grade ou por um tabuleiro de xadrez, de modo que só andavam 

em linhas retas e faziam mudanças de rota com ângulos de 90º. Já na grade então, mantinham 

o trabalho com o Tempo variando a velocidade de seu deslocamento. 

 O próximo Viewpoint introduzido era a Duração, os atores continuavam a variar os 

Tempos, entretanto, o foco passava a ser a permanência nessa ou naquela velocidade. Nesse 

momento outros elementos eram introduzidos à forma de locomoção, de modo que o ator 

pudesse trabalhar a Duração não somente da velocidade, mas também alternar a direção da 

sua trajetória andando para trás, lateralmente ou parando; além de locomover-se em diferentes 

planos – baixo, médio e alto. Assim, o ator experimentava diferentes Durações não somente 

na velocidade como também nas direções de sua trajetória e nos planos em que realizava os 

movimentos. Segundo a conceituação de Duração, capítulo II, item 2.3.1, este Viewpoint 

contribui para o ator perceber o quanto pode e deve ou não permanecer numa mesma ação 

diante do público mantendo seu interesse. 

 O terceiro Viewpoint era também de tempo – a Reação Cinestésica. Tudo o que estava 

sendo feito até agora permaneceria, sendo que cada movimento ou alteração desse, deveria 

resultar da reação às ações realizadas pelos outros corpos presentes. A ideia da Reação 

Cinestésica é que o corpo se move em resposta ao movimento do outro, mas numa reação 

espontânea. É o deixar-se afetar, deixar-se contagiar. Por outro lado, a reação não deveria ser 

condicionada, apenas como um ato reflexo, mas expressiva, criativa, e entende-se que isso 

seria alcançado nesse espaço de treinamento, no qual o ator vai experienciando 

gradativamente um repertório corporal mais ampliado. A partir daí, o trabalho vai de uma 

observação mais individualizada, pessoal, para essa percepção mais aberta ao grupo. A noção 

de grupo vai ocupando seu lugar de importância no trabalho na medida em que cada ator 

depende do outro para experienciar e exercitar suas Reações Cinestésicas. 

 Depois de já estarem atentos aos outros com os quais compartilhavam a sala, os 

atores-em-treinamento passavam a experienciar a Repetição, que consiste em eleger um dos 

aspectos do movimento percebido no outro, adotá-lo e repeti-lo em seu corpo. Por exemplo, 
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poderiam repetir o Tempo do outro, ou o plano em que se movia, ou a direção. A Repetição 

permitia, mais uma vez, tornar o ator consciente da possibilidade de desmembramento dos 

diferentes fatores que compõem o movimento e o modo como cada um desses fatores 

transforma plenamente suas ações.  

 Ao descrever a Repetição no capítulo II, foram citadas as Repetições externas e 

internas. Na prática, a ênfase era dada à Repetição externa, isto é, a que tem o outro como 

referência. A interna, que se refere a uma percepção de si mesmo, foi introduzida nos 

primeiros encontros mas, gradativamente, não se dava mais uma orientação específica para 

utilizá-la. Na verdade a percepção dos movimentos internos, no meu entender, era algo que os 

atores faziam, permanentemente e, manter-se em algum deles ou mudar de um para o outro, já 

resultava na prática da Repetição Interna.  

 O Viewpoint seguinte – o primeiro espacial a ser inserido – era justamente a Relação 

Espacial e cabe aqui uma ressalva. A diferença na sequência dos Viewpoints, entre os 

capítulos II e III desta tese, conforme citado anteriormente, localiza-se justamente na ordem 

de aplicação dos Viewpoints  espaciais. A Relação Espacial e a Topografia, que virá a seguir, 

adequam-se melhor ao fluxo de movimento ininterrupto estabelecido até então; já os três 

últimos Viewpoints: Forma, Gesto e Arquitetura eram trabalhados com o atores posicionando-

se quase que fixamente em um local específico da sala. Bogart e Landau sugerem inclusive 

que, após o trabalho com a Topografia, se dê um pequeno intervalo para que os atores se 

recuperarem. No retorno já se percebe a maneira distinta de trabalhar o corpo, da etapa inicial 

em relação a essa última. 

 Retomando então a sequência, a Relação Espacial refere-se à ideia de distância e 

aproximação entre os corpos. Desse modo, os atores passavam a estabelecer suas trajetórias 

atentos à distância e buscavam testar os extremos de distância e proximidade possíveis com os 

outros atores. Essa percepção geral do espaço e corpos nele inseridos, com foco nas Relações 

Espaciais constituía para o ator um fator bastante significativo para posterior composição de 

cenas, ainda que improvisadas. 

 Seguia-se então a Topografia. A ideia consistia em mover-se pelo espaço como se a 

trajetória realizada fosse sendo desenhada no chão com os próprios pés. Até então os atores-

em-treinamento já estavam trabalhando com uma Topografia específica, isto é, a grade. 

Agora, a intenção era trazer outras Topografias possíveis como: círculos, ziguezague, 

diagonais, ondulações e, além desses desenhos mais simples, uma combinação dos mesmos 

gerando um grau maior de complexidade desses padrões que iam se criando no chão. Em um 

segundo momento, o padrão passava a ser desenhado não mais pelos pés apenas e sim por 
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outras partes do corpo e não mais apenas no chão e sim pelas paredes criando uma espécie de 

desenho tridimensional, como se havia comentado na conceituação dos Viewpoints no 

capítulo II. Por exemplo: o ator poderia, usando seu quadril, desenhar uma grade ou 

ziguezague pelo espaço, gerando assim uma movimentação diferenciada. Pode-se abordar 

esse Viewpoint de duas formas distintas: o ator visualiza um padrão no espaço e o reproduz 

com o próprio corpo ou desenha com o corpo no espaço como se estivesse imprimindo traços 

nas paredes e chão.  

 Seguindo a sequência de inserção dos Viewpoints, para trabalhar com as Formas, os 

atores-em-treinamento escolhiam um espaço na sala de trabalho e iam criando Formas 

corporais diversas. A ideia era manter um fluxo de movimentos para que não parassem 

pensando o que fazer, mas deixassem que o corpo, pelos movimentos realizados, fosse 

construindo novas Formas. Estas deveriam variar entre formatos curvos/circulares e 

lineares/angulares, além da combinação entre ambos. Não se tratava mais de desenhar com 

uma parte do corpo no espaço como era o caso da Topografia, mas do desenho que o contorno 

do próprio corpo, colocado em múltiplas posições, podia imprimir no espaço. Ao longo desse 

fluxo de movimentos, os atores realizavam pequenas paradas nas quais podiam perceber a 

Forma criada por si, sem contudo permitir uma efetiva ruptura do fluxo. 

 Do trabalho com a Forma derivava o Gesto, visto que, para Bogart e Landau esse é 

uma Forma com início, meio e fim e uma intenção ou ideia por trás. Para criar os Gestos 

Expressivos eram propostas ideias que os atores deveriam expressar e consistiam, 

preferencialmente, em palavras mais subjetivas como: justiça, liberdade, ganância, etc., de 

modo a contribuir para que os atores não fossem literais em seus Gestos Expressivos. Já os 

Gestos Comportamentais para não se restringirem àqueles cotidianos, mais banais e 

imediatos, sugeria o resgate de gestuais relacionados a épocas, etnias, momentos históricos, 

etc. 

 Os Gestos Expressivos acabavam por ser muito mais explorados no decorrer do curso 

treinamento, visto que estes proporcionavam uma constante ampliação das possibilidades 

corporais do ator, principalmente no que se refere à sua conexão corpo/mente, ações 

físicas/imaginário. Isto se dava em decorrência das conexões que o ator podia estabelecer de 

maneira mais livre e poética. Afinal, segundo as autoras, enquanto o Gesto Comportamental é 

considerado prosaico, o Expressivo é poético e o ator é o poeta das ações. 

 O último Viewpoint era a Arquitetura. Enquanto em alguns Viewpoints anteriores o 

movimento de cada ator era diretamente afetado pelo outro, agora ele o é pela Arquitetura do 

espaço. Todas as criações dos atores passam a ser regidas, não somente pelos elementos 
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sólidos que compõem o espaço, como as paredes, mobílias, portas, entre outros, como 

também pelas texturas, cores, luzes do ambiente e ainda sonoridade criadas a partir da 

Arquitetura e da relação com ela. 

 Uma das características mais significativa da Arquitetura e que justifica trabalhá-la ao 

final do processo, é que esta atuava como um estímulo para a criação ou alteração de 

praticamente qualquer outro Viewpoint, ou melhor, o ator-em-treinamento podia utilizar 

diferentes Viewpoints como meio de interpretar a Arquitetura. Por exemplo: algum dos 

elementos próprios da Arquitetura como as cores, os formatos, as texturas etc., poderiam ser 

um ponto de partida para a criação de uma Forma ou Gesto ou Topografia, ou mesmo a 

alteração do Tempo ou Duração. É como se tudo o que foi feito, até então, na percepção 

pessoal e na afetação pelo outro, passasse agora pela percepção da arquitetura e do quanto e 

como esta pode afetar as ações do ator no palco. 

 Um dos aspectos que saltava aos olhos na trajetória aqui descrita é o modo como cada 

nova etapa do trabalho ia se vinculando as outras já vivenciadas, criando um fluxo dinâmico e 

de crescente complexidade, indo desde de um simples caminhar pela sala até um alto nível de 

utilização do corpo, cada vez mais expressivo e orgânico em seu processo de criação. De 

certo modo, isso reforçava a importância da sequência proposta pelas autoras para o momento 

da aplicação prática, o que nos levava a retomar, sempre que necessário, a aplicação dessa 

sessão mais completa dos Viewpoints, alternando com os trabalhos mais pontuais, isto é, 

concentrados neste ou naquele Viewpoint em particular. 

 Nos encontros subsequentes ao da “Primeira Grande Sessão”, buscou-se eleger um ou 

mais Viewpoints específicos para maior aprofundamento. Na medida em que foram 

assimilando o trabalho com os Viewpoints, os atores traziam suas dúvidas, dificuldades, ou 

mesmo, comentários acerca de suas percepções. 

 Logo de início começavam a perceber as relações íntimas de cada elemento que 

compõe o movimento e o modo como um fator afeta diretamente o outro. Logo após realizar 

o trabalho com Viewpoints com o foco voltado para a Duração, em que, além das variações de 

Tempo, foram consideradas alterações de planos e direção, Júlia Fagundes percebeu como as 

possibilidades de movimento são determinadas pelos fatores em interação: 

 

Eu senti que […] as cinco variações de Tempo, elas mudam conforme a 
qualidade do movimento e às vezes conforme o plano até, também. Eu notei 
que o plano alto, ele  tende a ter uns rápidos bem mais velozes que o plano 
baixo pode permitir. A gente não consegue, então muda toda a lógica [do 
movimento]. (Júlia Fagundes, Transcrição do registro em vídeo – 12 de abril 
de 2010) 
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 A atriz percebeu que os tempos estabelecidos por ela, indo da câmera lenta ao hiper 

rápido, não eram absolutos, visto que outros elementos poderiam alterá-los. Por exemplo, ao 

mudar de um plano alto para um plano baixo, o hiper rápido jamais seria o mesmo, e ainda, o 

movimento pode mudar completamente de sentido ou de intenção. Samir Andreoli observa 

também que  as mudanças de plano podiam acarretar num trabalho de Reações Cinestésicas. 

 

[…] teríamos que estar sempre em planos diferentes. Os atores não poderiam 
ficar em nenhum momento no mesmo plano. Isto, invariavelmente, 
provocava uma Reação Cinestésica, pois quando um estava no chão e se 
levantava, o outro tinha que entrar num plano diferente. (Samir Andreoli, 
Diário de bordo coletivo – 31 de maio de 2010) 

 

 Ainda que a Reação Cinestésica não fosse o foco naquele momento do trabalho, foi 

verificada pelo ator, ou talvez, melhor compreendida, na medida em que este se percebeu 

efetivamente reagindo às mudanças de movimento da colega que estava em cena com ele. 

Pode-se dizer que a Reação Cinestésica é o caminho mais curto, ou seja, vai dos sentidos 

direto para a ação. Por isso a imagem da piscada, citada como exemplo no item 2.3.1 no 

capítulo sobre Improvisação, ou seja, quando se bate palmas perto dos olhos a reação não é 

elaborada e sim imediata. Todavia, é importante frisar que, ainda que a Reação Cinestésica 

possa ser considerada um ato reflexo, não se trata, ou não deve se tratar, de um reflexo 

condicionado. A função do treinamento, nesse caso, é a de propiciar ao ator a possibilidade de 

diversificar suas reações. A rotina de treino visa alcançar essa capacidade de reagir sem ter 

que sentir algum tipo de mudança prévia, que vai nos levar a uma nova atitude corporal. 

Como dito, a reação deve ser imediata.  

 No Diário de bordo coletivo, Júlia Fagundes reflete sobre a questão e utiliza uma 

expressão interessante: “Reação cinestésica: trata-se de impulso? Como distanciar essa reação 

do susto puro? Susto criativo” (Júlia Fagundes, Diário de bordo coletivo – 26/04/2010) O 

termo parece refletir de algum modo o que se espera com a Reação Cinestésica, porque a 

noção que se tem de susto é, justamente, essa ideia de uma reação não pensada frente a algum 

estímulo que altera o estado normal da pessoa, é um sobressalto. A diferença é que não se 

trata de algo que gere medo necessariamente, então o complemento “criativo” dá ao termo um 

caráter mais próximo do trabalho de ator. 

 Uma das dificuldades sentidas ainda nos primeiros encontros era a manutenção de um 

fluxo de trabalho sem interrupções. Ao refletir sobre isso Samir Andreoli comenta da tentativa 

de permitir que, da relação Tempo/movimento, surgissem diferentes Formas:  
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Eu tentei experimentar um movimento, ele vai entrando de acordo com outra 
velocidade que vai criando um outro movimento e aquela outra velocidade 
vai fazendo vir outras coisas, ao invés de fazer uma coisa, pára, depois faz 
outra coisa, pára e faz outra coisa. Mas eu acho que experimentei pouco essa 
coisa de deixar fluir. (Samir Andreoli, Transcrição do registro em vídeo – 12 
de abril de 2010) 

  

 A necessidade de se alcançar esse fluxo, é que, de certo modo, este reflete a inteireza 

com que o ator está realizando seu trabalho, de maneira que não o interrompa frente a 

pensamentos como: “O que fazer agora?” O próprio fato de estarem ainda no início do 

processo, em fase de assimilação das técnicas, podia ser considerado uma das razões dessa 

dificuldade. Mas, se no início do treinamento os atores ainda tinham alguma dificuldade em 

encontrar tal fluxo, ao longo do processo, no entanto, esse movimento em fluxo foi sendo 

cada vez mais alcançado por cada um dos atores, como resultado da prática em realizá-lo, 

ainda que tivessem variações de um dia para o outro. 

 Prosseguindo sobre essa busca de se trabalhar os Viewpoints em um fluxo continuado, 

há que se chamar atenção para a diferença de uma parada como a citada acima, ou seja, como 

produto de uma incapacidade do ator de se manter no fluxo, em comparação a uma parada do 

ator como silêncio no corpo. Esta não trata de uma inabilidade do ator, mas justo o contrário, 

trata-se da habilidade de saber suspender o movimento externo do corpo, mantendo uma ação 

interna; trata-se de saber dar pausas no corpo; ou ainda, com referência aos Viewpoints, trata-

se de experimentar um Tempo extremo de velocidade zero ou o momento de “fotografar” 

mentalmente uma Forma. 

 Outro aspecto bastante significativo no trabalho com o uso da Repetição, era a 

oportunidade que cada ator tinha de, após observar outro ator, experimentar no próprio corpo 

a maneira desse se movimentar e ampliar assim seu próprio repertório corporal, indo além das 

próprias tendências. Por outro lado, era uma oportunidade de refletir acerca das próprias 

tendências.  

 

Então, a ideia da repetição é um grande trunfo pra você romper com suas 
tendências. Ou seja, quando você repete o outro enquanto forma, enquanto 
tempo, enquanto amplitude do movimento e tudo o mais, você tem ali uma 
chance de romper com a sua rotina, de romper com as suas tendências, com 
os seus condicionamentos. E é importante vocês verem os outros para fazer 
essa leitura de vocês mesmos: “O que é que eu faço? Qual a minha 
tendência? (Mônica Mello, Transcrição do registro em vídeo – 16 de abril de 
2010) 
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 Esse termo – tendência – foi adotado pelo grupo para indicar as ações, os movimentos, 

as expressões faciais, as posturas, as vozes, ou seja, todos aqueles fatores que se faziam 

constantes na maioria das Improvisações de cada um. Eram aspectos ligados aos  

condicionamentos de cada ator e estes buscavam, no decorrer do treino, não propriamente 

eliminá-los, mas tomar consciência deles. Ou melhor, aprender a controlá-los, na medida do 

possível, e usá-los a seu favor, ao invés de ser dominado por eles. Esse era um aspecto que 

mobilizava a todos: 

 

Os exercícios propostos em sala, basicamente os Viewpoints (corpo e voz) 
estão, sem dúvida alguma, ampliando os meus gestos, enriquecendo o meu 
vocabulário e instigando a minha curiosidade. É como se eu descobrisse: 
“Nossa! Tenho dedos, língua, mãos!” É muito  difícil sair dos movimentos 
cotidianos e das nossas tendências!!!! Esse é um dos maiores obstáculos que 
enfrento durante os treinos. É necessário ampliar o conhecimento e a 
percepção de nós mesmos e do outro, pois, ao improvisar virão, a todos, 
esses movimentos que tendemos a executar. (Lívia Fernandez, Diário de 
bordo coletivo – 17 de maio de 2010) 

 

 Ou ainda: 

 

Nossas tendências tem sido observadas nas conversas ao final de cada 
treinamento e essas Improvisações foram um momento bacana para eu tentar 
romper com os movimentos mais comuns apontados nas conversas 
anteriores. (Júlia Fagundes, Diário de bordo coletivo – 28 de maio de 2010) 

  

 Nesse sentido, a expressão utilizada anteriormente por Júlia Fagundes, ou seja, o 

“susto criativo”, pode ser visto como resultado da rotina de trabalho, pois que é justamente 

uma reação que não veicula as tendências particulares de cada ator-em-treinamento, ela foge 

dos condicionamentos. 

 Em relação à Topografia, especificamente, um dos aspectos que se destacou, foi a 

riqueza de possibilidades que o ator pôde experimentar e construir a partir dela, no que se 

refere à sua locomoção no palco e na cena e o quanto isso pode refletir nos seus estados. Por 

exemplo: é significativamente diferente um ator atravessar um palco esboçando uma linha 

reta, em comparação com esse mesmo ator fazendo um ziguezague, ou uma diagonal. 

Aliando-se esse fator a uma mudança de Tempos, o leque de possibilidades expande-se ainda 

mais. A alternância entre diferentes Topografias numa mesma cena pode também gerar 

estados ou situações distintas para o ator. Desse modo, este Viewpoint definiria não somente a 

locomoção do ator pelo espaço, mas a qualidade e variedade dos padrões de seus movimento 
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e poderia ainda esboçar a trajetória de um determinado personagem no que se refere a seus 

pensamentos ou estados. 

 Pensando na sequência de introdução dos Viewpoints, o momento em que os atores 

começavam a trabalhar com a Topografia, em especial numa perspectiva tridimensional, 

coincidia com o surgimento de indícios, não somente de expansão da espacialidade dos 

movimentos do ator, como de aumento no grau de complexidade dos mesmos. Neste sentido, 

foi significativo para que os atores tivessem uma melhor compreensão dessa questão da 

tridimensionalidade, mostrar a eles um esboço que representasse a Topografia no espaço.  

 As imagens abaixo, preparadas para a presente tese, retratam precisamente o que se 

pretendeu ilustrar para os atores-em-treinamento. A primeira (Ilustração 7) ilustra apenas a 

grade e é importante ressaltar que trata-se apenas de um dos exemplos possíveis dessa 

tridimensionalidade, no entanto, o mais simples de ilustrar como seria essa imagem 

tridimensional a ser acompanhada pelo corpo. Nas outras imagens (Ilustrações 8 e 9) foi 

colocado um bonequinho de madeira com articulações maleáveis, que exemplificava 

possíveis posturas alcançadas pelo ator ao tentar reproduzir com seu corpo o padrão imposto 

pela grade. 

Além dessas ilustrações, os atores tiveram como referências imagens de possíveis 

Topografias (Sequência de Imagens 2) a serem exploradas corporalmente, tanto no tempo de 

experimentação, como no tempo de Improvisação. Os padrões foram esboçados em folhas de 

papel que eram colocadas à vista dos atores, na parede ou no chão, de modo que todos 

pudessem passar por cada uma delas quando e onde quisessem. Por vezes, esses diferentes 

padrões deveriam ser trabalhados em locais específicos da sala de trabalho. 
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Ilustração 6 – Imagem criada para ilustrar a grade. 

!

 

Ilustração 7 – Boneco Ilustra posição em relação à grade. 

 

Ilustração 8 – Boneco ilustra posição em relação à grade. 

 

Uma outra forma dinâmica de utilizar essas ilustrações era a aplicação de diferentes 

Topografias no espaço delimitado para as Improvisações, de modo que as performances 

corporais e, consequentemente, as cenas tivessem que obedecer às Topografias de cada área 

em que o ator se encontrava. O simples exercício de alternar a experimentação corporal de 

uma imagem para outra e isso aplicado pelo espaço de Improvisação, conforme a locomoção 

do ator, já servia para este como referência para cenas, personagens e situações. Por exemplo, 

quando um ator andava pelo espaço da sala criando uma Topografia em ziguezague, a partir 

do quadril, podia-se perceber dali um modo de caminhar de um personagem ou, quando 

realizava o mesmo ziguezague como uma Topografia no chão, podia gerar uma relação com 

outro ator, de aproximação e afastamento, que desse o indício de uma cena. Sendo assim, da 

simples aplicação de uma Topografia, o ator poderia se perceber criando um personagem e/ou 

uma cena, nos quais poderia investir ao longo de uma Improvisação. 
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Sequência de Imagens 2 – Exemplos de Topografias trabalhadas. 

  

 As Formas e Gestos mostraram-se caminhos bastante eficazes de coletar materiais de 

criação cênica. Uma das dinâmicas realizadas envolvia elaboração, seleção e memorização de 

partituras a partir desses Viewpoints. Do tempo de experimentação, o ator saia com uma série 

de pequenas partituras corporais que se constituíam de Gestos e/ou Formas. Quando então 

passava a trabalhar as Improvisações, era solicitado a lançar mão dessas pequenas partituras 

ao longo da cena ou história contada, em momentos escolhidos por ele próprio. Da relação 

com a cena ou história, as partituras poderiam sugerir fatos ou situações que estivessem em 

acordo ou que surgissem em contraponto à Improvisação, gerando assim algum tipo de 

transformação no decorrer da mesma. 

 Outro Viewpoint que pode ser extremamente determinante do movimento realizado 

pelo ator é a Arquitetura. Numa sessão em que se exercitou mais profundamente o foco nesse 

Viewpoint, foi possível perceber o modo como os atores se relacionavam com os elementos da 

Arquitetura bem como a maneira como essa os afetava. Nesse sentido o depoimento de uma 

das atrizes que, nesse dia em particular, havia apenas observado, reflete bem essa influência:  
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Eu observei que a rigidez dos objetos no espaço [referindo-se à sala de 
trabalho], a rigidez do espaço, do estímulo visual, tem pouca coisa em 
movimento, ela estimulou uma qualidade específica de movimento, 
raramente quebrada. Então, o movimento com [...] essa coisa direta, linear, 
ele foi presente em todos os trabalhos com raras exceções. [...] E eu me 
perguntei: Se o estimulo visual fosse diferente, se as coisas estivessem em 
movimento, se a gente estivesse num ambiente fora, onde os carros passam e 
as nuvens se mexem, como seria a relação da qualidade de movimento com 
estes estímulos visuais? Foi impressionante. Foi muito categórico. Os 
trabalhos seguiram uma linha de movimento mesmo. (Júlia Fagundes, 
Transcrição do registro em vídeo –  05 de maio de 2010) 

 

 A observação foi extremamente significativa, não somente para perceber essa 

determinação do movimento pela Arquitetura, mas para que eu pudesse chamar atenção para  

aspectos significativos do trabalho com esse Viewpoint. Uma Arquitetura aparentemente 

linear e, em princípio rígida, pode ser corporalmente interpretada de maneiras não lineares e 

enrijecidas, conforme a abordagem que se faz dela e, além disso, é preciso apurar a percepção 

para não se restringir a uma impressão superficial do espaço: 

 

[…] dentro da sala tem elementos de sinuosidade de circularidade e eles 
podem te estimular de alguma forma. As quedas das cortinas, os orifícios, as 
tomadas, a circularidade da escada, dos próprios canos de ferro [das 
instalações elétricas], das lâmpadas, são muitos elementos circulares, mas 
aconteceu, e é interessante observar isso, a tendência a construir no corpo 
essa rigidez. (Mônica Mello, Transcrição do registro em vídeo – 05 de maio 
de 2010) 

 

 Como explicado anteriormente, a Arquitetura envolve não somente o formato dos 

vários elementos sólidos que compõem o espaço, mas também a cor, as sonoridades que 

resultam da interação do corpo com estes elementos, suas texturas, e ainda, a luz presente no 

espaço. Por exemplo, se uma viga de concreto pode dar a sensação de rigidez, sua textura 

cheia de ranhuras, orifícios, fissuras, pode sugerir um movimento que não seja linear, como 

sua aparência mais imediata. Nesse sentido, o que transparece em relação à Arquitetura é 

justamente uma duplicidade em seu caráter, ou seja, este Viewpoint é a um só tempo: concreto 

e subjetivo. Se por um lado, é constituído por materiais indiscutivelmente concretos, por 

outro, a interpretação realizada por cada ator e expressa corporalmente, destaca sua 

subjetividade.  

 Essa percepção de certo modo permitiu uma transformação na forma de lidar com a 

Arquitetura, ou melhor, uma real compreensão do potencial de experimentação que esta 

poderia proporcionar a esses atores-em-treinamento. O trecho do Diário de bordo coletivo 

escrito por Lívia Fernandez uma semana depois já reflete, de certo modo, essa mudança: 
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É como se fosse uma cortina, senti a vibração de estar entregue no espaço 
sendo e me comportando como aquele pano.  À mercê do espaço, do tempo. 
da vida! Ora retorcida! Ora estendida e vibrante! (Lívia Fernandez, Diário de 
bordo coletivo – 17 de maio de 2010)  

  

 A aplicação dos Viewpoints pode e deve se dar não somente no trabalho pessoal de 

cada ator, mas também no contato com o outro. É claro que isto não se refere àqueles 

Viewpoints como Repetição, Reação Cinestésica e Relações Espaciais que por natureza já 

levam em consideração algum tipo de interação, mas justamente no que se refere aos outros 

mais voltados para uma exploração individualizada. Por exemplo: o Viewpoint de Tempo 

pensado na relação com o outro, pode gerar um cuidado por parte do ator, no sentido de 

propor variações entre o seu tempo e o do outro ator em cena. Outro exemplo são as Formas 

que se constroem na relação de dois corpos que se unificam numa Forma única, ou ainda, a 

geração, por um ator, de um movimento ou ação inspirados na sonoridade resultante da 

interação corporal de outro ator com a Arquitetura. Desse modo, mais uma vez reforça-se o 

potencial de desenvolvimento do ator no trabalho com Viewpoints, tanto no aspecto individual 

como coletivo. 

 Por aproximadamente um mês concentrou-se – no tempo de experimentação – no 

trabalho com os Viewpoints, propondo distintas formas de exercitá-los e, ao mesmo tempo, 

estabelecendo para cada dia de trabalho aqueles nos quais se daria o maior enfoque. Neste 

mesmo período a última etapa diária do treinamento – o tempo de Improvisação – 

caracterizou-se apenas por Improvisações com Viewpoints  corporais. Deste modo, no início 

do curso realizavam-se apenas improvisos fundamentalmente corporais e, só posteriormente, 

é que se passou a improvisar com cenas faladas ou contando histórias. Foi aproximadamente 

com um mês de curso que teve início um trabalho específico voltado para o desenvolvimento 

da voz, como havia ocorrido até então com o corpo. 

 

! "#$#%!!&'!!"#$%&"'()!()!*+,!

 

 No dia 10 de maio, realizamos a primeira sessão de Viewpoints de voz. Considerando-

se a utilização da voz de modo mais aprofundado e complexo do que se ia fazendo até então, 

novos procedimentos de aquecimento e preparação da voz passaram a ser realizados e 

acabaram por constituir a etapa inicial do treinamento até o final deste. Tratavam-se de três 
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práticas16: exercícios respiratórios envolvendo a utilização de consoantes; exercícios de 

estimulação e despertar corporal envolvendo também o fluxo respiratório e um exercício de 

estimulação dos ressonadores envolvendo a emissão de sílabas, chamadas sílabas raiz17.  

 Na primeira manobra, os atores-em-treinamento deveriam apenas soprar o ar 

permitindo a contração natural da musculatura do abdômen e diafragma e posterior 

relaxamento de ambos, de modo a possibilitar a entrada do ar novamente, de forma natural. 

Após algumas respirações dessa forma, trabalhando apenas a entrada e saída do ar, passava-se 

a soprar articulando consoantes surdas e sonoras, respectivamente: S, F, X  e Z, V, G . 

Gradativamente os atores iam acelerando esse processo, trabalhando toda a musculatura do 

abdômen e diafragma. Essa dinâmica, não somente ajudava no aquecimento vocal como 

também ampliava a capacidade respiratória dos atores, na medida em que era realizado por 

um período mais prolongado. 

 A segunda prática começava com uma inspiração profunda que deveria ser retida, 

conforme as possibilidades de cada ator. Ainda no inspirar, levantava-se os braços acima da 

cabeça dando cinco palmas, esfregando as palmas das mãos para gerar um leve aquecer das 

mesmas, depois com as pontas dos dedos e com suaves batidas deveria estimular-se desde o 

coro cabeludo até os pés. Em algum momento, ao longo dessa trajetória em que o ator vai 

curvando sua coluna até alcançar os pés, o ar é expelido. Há que se cuidar para que essa 

retenção do ar não gere qualquer tensão muscular desnecessária. A intenção é que o ator 

amplie seus limites gradativamente. Com as mãos no chão o ator alonga a coluna e 

posteriormente realiza três respirações, lentas e profundas, sendo que na inspiração deve 

mover as duas mãos sobre o solo como se estivesse pegando um punhado de terra para 

cheirar.  Nesse movimento respiratório, seu corpo move-se suavemente elevando e abaixando 

o tronco no ritmo da respiração. Na terceira expiração, o ator deve voltar lentamente o tronco, 

até alinhar a coluna ficando completamente de pé. Essa trajetória era repetida três vezes. 

 O trabalho com as sílabas raiz, provenientes do Yôga da Voz, envolvia várias 

respirações completas, sendo que nas expirações os atores sonorizavam as diferentes sílabas, 

buscando a vibração em diferentes ressonadores: LAM, VAM, RAM, YAM, HAM e OM 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Ver no DVD clip “Aquecimentos”. 
17 Essas duas últimas práticas foram trabalhadas no processo de preparação da voz do grupo de pesquisa Poéticas 
do Corpo, especificamente na linha Teatro do Instante, para a montagem do espetáculo Pulsações. Raque 
Feitosa, preparadora vocal do grupo, obteve  sua formação junto à Silvia Nakkach e Alba Lírio, respectivamente, 
fundadora e instrutora do sistema Vox Mundi e da metodologia de educação vocal, Yôga da Voz. Com formação 
e atuação profissional diversificada – cantora, compositora e musico terapeuta – Silvia funda essa escola na 
intensão de agregar suas frentes de atuação, visando a integração do ser humano em corpo, mente, espírito. Alba 
Lírio é hoje a coordenadora da Vox Mundi no Brasil. 
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vibravam respectivamente, na pélvis, logo abaixo do umbigo, no plexo solar, na região 

cardíaca, na laringe e da região frontal da testa até o centro da parte superior da cabeça. Uma 

variação era trabalhar uma sílaba em cada respiração ou o máximo de sílabas numa única 

respiração. 

 Após essa nova etapa de preparação vocal, foram introduzidos os Viewpoints vocais. 

A essas alturas os conceitos propriamente já estavam assimilados pelos atores, que os vinham 

trabalhando há pouco mais de um mês. Cabia apenas compreendê-los a partir da voz. 

Basicamente, os Viewpoints vocais eram os mesmos que os corporais, exceto por algumas 

diferenças: não se trabalha Topografia, nem Relação Espacial; por outro lado, são inseridos 

outros quatro Viewpoints – Altura, Intensidade, Timbre, Aceleração/Desaceleração e 

Silêncios. 

 Conforme já se explicou no capítulo II, os três primeiros, Altura, Intensidade e 

Timbre, são parâmetros do som que ao serem trabalhados vocalmente proporcionam uma 

maior amplitude das possibilidade vocais de cada ator, enriquecendo suas histórias e cenas. 

Como nesse momento de trabalho vocal não interessa muito a significação do que se fala mas 

a multiplicidade de possibilidades dessa fala, a opção é realizar os primeiros exercícios 

utilizando palavras inventadas ou as já citadas línguas inventadas como guibberish ou 

blablação, entre outros, e trata-se de inventar palavras juntando sílabas aleatoriamente, ou 

buscando a sonoridade de línguas estrangeiras. Desse modo, os atores criavam desde palavras 

até frases completas sem nenhuma significação, mas que podiam alcançar diferentes sentidos 

conforme a maneira como as pronunciavam. Trabalhar com a Altura era pronunciar as 

palavras variando do mais grave ao mais agudo; o trabalho com a Intensidade era a variação 

de volume e o Timbre era experimentado buscando alterações na textura da voz, seja 

pronunciando as palavras com diferentes ressonadores, seja provocando deformações 

temporárias no aparelho fonador como, entortar a boca, travar os dentes, prender a língua etc. 

 Tendo experimentado esses Viewpoints exclusivos da voz, os atores-em-treinamento 

começavam por inserir os demais Viewpoints, sendo um de cada vez. Pronunciar as palavras 

alterando as velocidades (Tempo); permanecer pronunciando-as da mesma forma ou alternar 

de uma forma para outra com maior frequência (Duração); criar novas palavras que tragam 

sons arredondados/suaves/fluidos ou lineares/pontiagudos/percussivos (Formas); pronunciar 

as palavras de modo que expressem alguma ideia ou intenção específica ou pronuncia-las 

como se fossem expressões cotidianas (Gestos Expressivos e Comportamentais) e, por fim, 

criar novos guiberishes ou pronunciar os já trabalhados, a partir de estímulos provenientes dos 
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diferentes elementos presentes no espaço que envolve os atores (Arquitetura). Após algumas 

experimentações com os Viewpoints vocais um dos atores registrou suas impressões: 

  

Foi interessante perceber a estreita conexão que há entre os Viewpoints e as 
intenções que um ator dá para uma frase, palavra ou texto. Tendo os 
Viewpoints em mente, ao invés do ator ficar tentando descobrir mentalmente 
que intenção colocar em cada frase, é muito mais interessante se ele começa 
a experimentar o texto modulando sua voz conforme os Viewpoints de altura, 
intensidade, duração, etc. (Samir Andreoli, Diário de bordo coletivo – 19 de 
maio de 2010) 

  

 Os Viewpoints seguintes eram trabalhados mais intensamente em duplas, grupos, ou 

diálogos. Sendo assim, em duplas, um dos atores falava alguma palavra em português mesmo 

a partir dos Viewpoints trabalhados individualmente e o outro repetia um dos aspectos ao 

pronunciar a sua palavra (Repetição). Depois, em grupos, todos de olhos fechados, o que se 

trabalhava não era tanto a variedade nas formas de dizer as palavras, mas a agilidade com que 

estas eram ditas, visto que o trabalho estava voltado para as reações às sonoridades geradas 

pelo outro (Reação Cinestésica). Por fim, nos diálogos os atores-em-treinamento trabalhavam 

tanto a Aceleração/desaceleração na maneira de falar suas frases, como também os Silêncios, 

isto é, as pausas. Na verdade, a Aceleração/desaceleração nada mais é que um trabalho com 

Tempo, sendo que essa se dá na relação com o outro e não apenas na aplicação 

individualizada do Tempo, ou seja, aqui vai se levar em conta a construção de diálogos.  Estes 

diálogos tanto eram realizados em guibberish como em português, sendo que, neste caso eram 

dados pequenos diálogos para que o atores-em-treinamento decorassem e não precisassem se 

preocupar com o “quê” estavam dizendo, mas com o “como” diziam. 

 Os próprios diálogos que lhes eram entregues não traziam uma temática restritiva, de 

modo que eram facilmente transformados a partir das variações vocais dos atores, por vezes, 

eram apenas frases soltas e desconexas. Segue abaixo exemplos desses diálogos ou frases: 

Assim como os Viewpoints de corpo, os vocais foram introduzidos na sua totalidade 

num único encontro e posteriormente trabalhados com ênfase em um ou outro, ou livremente, 

conforme a necessidade e vontade de cada ator. De modo geral, voz e corpo eram trabalhados 

conjuntamente. Depois de assimilados os dois procedimentos os atores aproveitavam o tempo 

de experimentação para trabalhar os Viewpoints corporais e vocais simultaneamente. Nesse 

momento cada um elegia um ou mais Viewpoints para enfatizar, mas eram estimulados 

também a passar por todos de tempos em tempos. 
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!
Ilustração 9 – Exemplos de diálogos ou frases trabalhados. 

  

 Um dos aspectos mais importantes após essa assimilação dos Viewpoints em sua 

totalidade, era os atores-em-treinamento perceberem a importância desse trabalho com a voz 

não ser feito de maneira estanque e separada do trabalho corporal. Deste momento em diante 

a ideia era trabalhar os Viewpoints sem ter que estabelecer um foco específico para voz ou 

corpo, ou seja, se a intenção era experimentar a Arquitetura, então a pesquisa do ator deveria 

envolver corpo e voz como uma totalidade. Não obstante, nem sempre isso acontecia. De 

modo geral, os atores esperavam uma indicação específica para o trabalho com voz e como 

nem sempre ela era dada, muitas vezes acabavam por limitar-se à experimentação corporal. 

Possivelmente, em decorrência desse fato, ouve uma certa insatisfação por parte dos atores-

em-treinamento no que se refere ao trabalho vocal, o que foi pontuado na entrevista final 

quando lhes foi perguntado o que poderia ser alterado ou melhorado no trabalho. Os 

depoimentos dos atores apontaram o desejo de aprofundamento num  trabalho mais específico 

com a voz. De fato, isso se refletiu no resultado das Improvisações, pois, com uma 

preocupação mais centrada nas ações corporais e na narrativa, muitas vezes a voz veiculada 

nesta, não apresentava a riqueza requerida pela variedade de personagens, seus diferentes 

estados e as atmosferas das diferentes situações das cenas ou histórias.  

 Ainda que tenha sido feito, o trabalho com os Viewpoints de voz demonstra ter sido 

insuficiente, ou melhor, não houve um equilíbrio em relação àquele direcionado para o corpo, 

mesmo assim, o que se observou foi uma grande eficiência da aplicação dos Viewpoints de 

voz numa ampliação das possibilidades vocais do ator. Este fato era constatável naqueles 
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momentos em que os atores eram levados a se debruçar sobre esta experimentação e resultava 

desta uma riqueza significativa em termos de variedade, criatividade e expressividade vocal. 
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 Ainda neste mesmo mês em que se iniciou o trabalho com os Viewpoints de voz, mais 

uma dinâmica foi introduzida de modo a complementar a anterior, isto é, a criação de 

Canções Improvisadas. Trata-se de uma estratégia aparentemente simples de trabalho vocal, 

em que os atores-em-treinamento devem cantar músicas criadas no momento, de forma 

improvisada, tanto a melodia como a letra da música. De fato, eles já estavam realizando 

experiências com textos criados durante o tempo de experimentação, no entanto, a inserção da 

melodia gera um acréscimo de desafio. Há dois momentos descritos por Samir Andreoli que 

refletem, de certo modo, alguma conquista sua nessa prática. Primeiramente, explicita sua 

reação mais imediata à demanda de cantar improvisadamente: 

 

Retomamos as Improvisações cantadas. E aí dá uma vontade de sair 
correndo, de me esconder. […] Me dá a impressão que as palavras somem, 
desaparecem, vão para algum lugar que eu não consigo encontrá-las. (Samir 
Andreoli, Diário de bordo coletivo – 28 de maio de 2010) 

 

 E, ainda em relação ao mesmo dia, descreve o momento em que foi solicitado a 

cantar: 

 

Respirei fundo e lá fui eu. Comecei contando sobre uma rua e ônibus e 
depois a madrugada e cachaça e quando percebi o ritmo já tinha tomado 
conta do meu corpo e dos outros e olhei para os braços que tocavam um 
violão imaginário e me perdi naquela situação inusitada. Foi prazeroso. 
(Samir Andreoli, Diário de bordo coletivo –  28 de maio de 2010) 

 

 As duas passagens, referentes ao mesmo dia de trabalho, reforçam o grande potencial 

de superação, próprio das situações que o treinamento proporciona ao ator. Vale ressaltar aqui 

que é precisamente a prática de um trabalho continuado e persistente que propicia ao ator, por 

meio de desafios, o espaço para transpor suas limitações e bloqueios. Pra completar seus 

comentários, Samir Andreoli refere-se à Improvisação cantada de Júlia Fagundes: 

 

Júlia tomou a palavra e começou a improvisar em cima do que Mônica tinha 
solicitado. [Não usar apenas sons, mas também palavras] Júlia estava solta, 
brincando com as palavras indo pra lá e pra cá, mudando de assunto, 
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retornando a ele. Me deu a nítida impressão de ver poesia sendo construída 
ali mesmo. (Samir Andreoli, Diário de bordo coletivo –  28 de maio de 
2010)  

 

 A prática da canção improvisada era um complemento bastante significativo no 

trabalho vocal, mas era também uma forma de trabalhar as Habilidades Narrativas (item 

3.5.7), na medida em que a canção era um tipo de história a ser cantada no momento da 

criação.  
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 No início do terceiro mês de curso, no dia 07 de junho, um novo procedimento foi 

inserido no treinamento dos atores: a Construção de Energia. Até então, nossa preparação 

inicial incluía o aquecimento articular e o alongamento muscular. No processo de Construção 

de Energia, de certo modo, essas etapas já eram contempladas. No entanto, o trabalho 

minucioso realizado com as articulações e os alongamentos até então foi fundamental para 

que no novo processo o aproveitamento de cada ator fosse otimizado. A inserção da 

Construção de Energia no curso/treinamento respondeu a uma necessidade de intensificar o 

trabalho voltado para a qualidade de presença dos atores e não somente alcançou o efeito 

desejado, como também instigou-os a compreender melhor o que lhes acontecia na prática e 

como lidar com esses resultados. A exemplo disso: 

 

Eu sinto a diferença no trabalho quando passamos pela Construção de 
Energia. O corpo está mais vivo, mais presente, me sinto mais concentrado, 
sou capaz de criar imagens com mais precisão, mas quero investigar isso 
também intelectualmente. (Samir Andreoli, Diário de bordo coletivo – 20 de 
agosto de 2010) 

 

 E mais: 

 

O Energético foi tomado de energias 'bufonescas', que vão desde a alegria 
exacerbada até a raiva e tristeza absoluta. O domínio da energia gerada foi o 
grande desafio no energético de hoje, pois era necessário o controle do corpo 
para trabalhar a energia gerada sem deixá-la esvair. (Lívia Fernandez, Diário 
de bordo coletivo – 13 de agosto de 2010) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Ver no DVD o clip “Construção de Energia”. 
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 Essa dinâmica já havia sido utilizada no treinamento que constituiu a prática realizada 

para a elaboração da dissertação de mestrado O Caminho do Ator Buscador: um treinamento 

pré-expressivo, de minha autoria. Conforme explicado na citada dissertação (MELLO, 2006, 

p. 61), esse processo deriva do treinamento energético praticado pelos atores do LUME – 

Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais, Universidade de Campinas. O próprio fundador 

do LUME, Luiz Otávio Burnier explica: 

 

Treinamento energético: trata-se de um treinamento físico intenso e 
ininterrupto, extremamente dinâmico, que visa trabalhar com energias 
potenciais do ator. […] 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 energias, mais profundas e orgânicas. (BURNIER, 2009, p.27) 

 

 À época do mestrado, no treinamento O Caminho do Ator Buscador, esse trabalho era 

denominado Construção de Energia: 

 

[...]pois dava a sensação de um processo de construção gradativa em que os 
músculos, o sangue e a respiração eram como os tijolos, a areia, o cimento 
usados numa construção, na medida em que se articulavam entre si, 
constituindo este corpo vivo, no qual a energia circulava em diferentes 
nuances. Construir, no sentido mesmo de trabalho árduo, gradativo e cujo 
resultado pode ser grandioso [...] (MELLO, 2006, p.63) 

 

 A maneira como o aplico pode apresentar pequenas diferenças em relação ao formato 

original do energético, mas o que mais importa aqui é a tentativa de aprofundar a 

compreensão e facilitar a assimilação do mesmo por parte do ator, estabelecendo uma série de 

verbos ou ações que indicam a qualidade de movimento que o ator deve buscar nas suas 

diferentes etapas. 

 No segundo dia de trabalho com a Construção de Energia, os atores-em-treinamento 

receberam de mim um texto que consistia em um trecho da dissertação de mestrado, O 

Caminho do Ator Buscador (p.64 a 66), no qual descrevo todo o processo de Construção de 

Energia e a definição dos verbos de ação associados a cada etapa do mesmo. Além deste 

trecho da dissertação, receberam um roteiro (Ilustração 11) elaborado especificamente para o 

treinamento Improvisação por Princípios, visando uma visualização mais rápida e global do 

processo, de modo a auxiliar os atores-em-treinamento na assimilação desta prática.  
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! MARCO ZERO 

" Deitados. Esvaziar o pensamento. 

! DESPERTAR  

" Ativar as Articulações delicadamente. 

! ESPREGUIÇAR  

" Contração –  Relaxamento –  Alongamento. 

" Planos: Baixo/Médio /Alto   Apoios 

! EMPURRAR  

" Manter a Bola de Borracha esticada. Alterna Partes do Corpo.  

" Sentidos: frente/trás, direita/esquerda e acima e abaixo) 

! DINAMIZAR 

" No Espaço (Amplitude) e no Tempo (Velocidade) 

" Velocidade Máxima 

! PARADAS  

" Suspensão do Movimento Externo/ Manutenção da Velocidade Interna 

(BORBULHAR) 

" Oposições : Movimentação partes do corpo X Força Imaginária de Oposição 

(Frente/Trás, Direita/Esquerda e p.cima/p.baixo)  

" Alternar Explosões/Paradas. Retomar a mesma intensidade na explosão. (Perceber e 

localizar os impulsos internos) 

! MANIPULAÇÃO DE ENERGIA  

" Variações do Movimento Externo (Extenso/Curto, Rápido/Lento, Suave/Forte) num 

Intenso Fluxo Interno de Energia. 

" Variações de Dinâmica entre uma parte e outra do corpo simultaneamente. 

 

 

Ilustração 10 – Roteiro do Processo de Construção de Energia 
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A Construção de Energia é então um trabalho sobre as “energias potenciais do ator” 

(Burnier) e é também um processo gradativo que depende da efetiva atuação deste. As ações 

do ator foram aqui traduzidas em verbos: despertar, espreguiçar, empurrar e dinamizar. Na 

verdade, antes destas, havia uma etapa de inação, que era o Marco Zero, um momento de 

concentração em si mesmo, uma tentativa de esvaziamento do pensamento. Seguiam-se então 

as etapas seguintes: 

 

A partir de micro movimentos que vão, gradativamente, se ampliando no 

espaço, inicia-se o despertar corporal. Esse é o momento de trazer o 

movimento suave das articulações. Cabe ressaltar já deste ponto, que tendo 

iniciado o movimento com o corpo este não cessa mais e essa é uma das 

regras mais importantes no processo de Construção de Energia. Assim que o 

corpo todo já saiu daquele repouso inicial, começa o espreguiçar. A 

intenção de espreguiçar proporciona diferentes tipos de ação muscular: 

contração e relaxamento e o alongamento. Esse espreguiçar começa quando 

o ator ainda está deitado e permanece, enquanto intenção de movimento, até 

que este, saindo do nível baixo e passando pelo médio, alcance o nível alto. 

Estando de pé, o ator vai transformando seu movimento de espreguiçar na 

ação de empurrar. A mudança de verbos é mais que uma questão 

simplesmente semântica, essa transposição proporciona uma mudança 

significativa no movimento, que não somente vai mudar de intensidade, 

como também de intenção. Se no espreguiçar o ator está totalmente voltado 

para o seu próprio corpo e para os movimentos musculares que este lhe 

proporciona, na intenção de empurrar ele já estabelece uma relação com o 

espaço. (MELLO, 2006, p.) 
 

Daí em diante, sem perder essa intenção do empurrar os atores iam intensificando seus 

movimentos de modo a dinamizá-los: 

 

A idéia de dinamizar pode ser pensada sob dois aspectos: dinamizar no 

espaço e no tempo. Dinamizar no espaço é uma indicação de ampliação do 

movimento do ator, de modo que este ocupe um espaço cada vez maior na 

sala de trabalho, em todos os sentidos (horizontal, vertical, diagonal). Essa 

dinamização se dá não somente no sentido material, ou seja, do corpo 

buscando realmente ocupar um espaço maior, mas também na intenção do 

ator, que visualiza seu corpo, expandindo-se em todos os sentidos no espaço. 

Já a dinamização no tempo refere-se à velocidade do movimento. Não 

somente por que é mais rápido, mas porque diminui o tempo entre um 

impulso e outro gerados por cada parte do corpo na intenção de empurrar. 

(MELLO, 2006, p. 65) 
 

 As etapas seguintes eram as paradas e manipulação de energia. Pode-se dizer que 

sejam complementares pois, enquanto as paradas tratam mais de suspender o movimento 

externo mantendo o fluxo de movimento internamente: “É como parar fora, mas não dentro 

do corpo” (MELLO, 2006, p. 65), a manipulação de energia “é a forma como vão se dando as 
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diferentes gradações entre o movimento externo e esse fluxo interno de energia.”(MELLO, 

2006, p. 66). As paradas eram uma etapa preciosa no trabalho do ator:  

 

É especialmente nas paradas que o ator percebe sua respiração e se 
necessário a tranqüiliza, percebe o que acontece com seu corpo nesse 
momento de expansão, identifica os pontos do corpo de onde partirão os 
impulsos assim que soltar novamente o movimento, ou seja, é um momento 
fundamental na tomada de consciência desse corpo e, ainda, as paradas são 
também momentos de criação, na medida em que trazem imagens como 
fotografias no espaço. A alternância entre as paradas e o retorno ao 
movimento, como explosões de energia, onde o ator deve buscar retomar 
aquele pico de dinamização imediatamente, reforçam ainda mais a 
consciência, o controle e a prontidão, de que este necessita em relação ao seu 
corpo e que no momento das paradas se tornam tão claros à sua percepção. 
(MELLO, 2006, p. 65-66) 

 

 Cada vez que saía do estado de suspensão proporcionado pela parada, o ator passava 

pela dinâmica de manipulação de energia, que poderia se dar da seguinte forma: 

 

[…] o movimento interno é mantido nesse intenso borbulhar, enquanto 

externamente o corpo se alterna entre o lento e o rápido, suave e forte ou 

então, a força interna quer conduzir o corpo numa direção mas ele vai em 

outra. Essas contradições são perceptíveis também na relação entre as 

diversas partes do corpo, quando o movimento lento e suave de um braço se 

opõe ao movimento rápido e forte da cabeça (MELLO, 2006, p. 66) 
 

 A partir da leitura do texto e de posse desse roteiro, os atores puderam compreender 

melhor o processo, e alcançar resultados mais eficazes nesse procedimento. 

   

Nossa, esse texto aqui pra mim foi muito esclarecedor, porque eu já tive a 
oportunidade de fazer um treinamento, durante algum tempo. Um tempo até 
razoável, aproximadamente um ano. E eu nunca tinha me deparado com essa 
questão dos verbos. Isso aqui com certeza vai me ajudar a sair dessas minhas 
tendências. Porque realmente, você fica só em um verbo. (Lívia Fernandez, 
Transcrição do registro em vídeo – 9 de junho de 2010) 

 

 A Construção de Energia passou então a constituir o procedimento inicial do trabalho 

diário mas, como todas as rotinas, acabou por sofrer transformações ao longo da trajetória do 

treinamento. Todavia, a principal mudança que se registrou em relação a essa prática refere-se 

ao tempo de exploração de uma ou outra de suas etapas. Enquanto buscávamos reduzir o 

tempo de duração das etapas iniciais – marco zero, despertar, espreguiçar, empurrar e 

dinamizar – de modo que os atores-em-treinamento alcançassem um grau de dinamização de 
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suas energias internas mais rapidamente; as duas últimas etapas passaram a ser mais 

demoradamente exploradas.  

 A intenção de reduzir as etapas iniciais só foi possível após um longo tempo de prática 

da Construção de Energia. A partir do momento em que o ator tivesse um maior domínio da 

trajetória que vai, desde o corpo em repouso – marco zero – até o máximo de dinamização, já 

era possível compactar significativamente esse processo, reduzindo assim o tempo necessário 

para sua construção.  

 Dois aspectos parecem bastante relevantes nesse procedimento. Um deles é 

basicamente operacional, pois proporciona ao ator uma maneira rápida e eficaz de se preparar 

para o trabalho, em especial quando em dias de apresentação em que, talvez, não dispusesse 

de um tempo maior para alcançar seu estado de prontidão. O outro aspecto refere-se ao 

desenvolvimento mais efetivo de um domínio das necessidades e possibilidades corporais por 

parte do ator, em seu processo de preparação. Pode-se dizer que, num primeiro período de 

assimilação da prática de Construção de Energia, o ator precisava de um longo tempo para 

alcançar um estado de prontidão para o trabalho e aproveitava esse tempo ampliado para se 

perceber e entender o que ocorria em seu corpo, interna e externamente e, consequentemente, 

desenvolver uma consciência do seu estado corporal, quando este alcançava um máximo de 

dinamização energética. Com o tempo de preparação reduzido, o ator precisava fortalecer essa 

consciência ampliada de si mesmo para reproduzir, em menos tempo, o mesmo resultado de 

dinamização atingido anteriormente. As experiências nesse sentido foram bastante positivas e, 

assim sendo, optou-se por enfatizar essa maneira mais reduzida de trabalhar a Construção de 

Energia, sem contudo deixar de realizar um trabalho de preparação prolongado. O que se 

percebeu é que o prolongamento recaiu em outras etapas, como se pode verificar adiante. 

 As paradas e a manipulação de energia, tornaram-se muitas vezes o ponto central do 

treino desenvolvido em diversos dias de encontro. Essas etapas finais da Construção de 

Energia proporcionavam diferentes maneiras de trabalhar as energias potenciais do ator, de 

modo que esse desenvolvia uma maior consciência e controle sobre essa força de trabalho 

edificada nas etapas anteriores. O que se costumava chamar “o trabalho com as oposições” 

consistia em uma maior atenção acerca da dinâmica de forças em oposição trabalhadas 

internamente no corpo, isto é, o ator podia experimentar, em um nível muscular, a atuação de 

forças opostas, que ele mesmo se impunha e que, por exemplo, levavam seu corpo 

simultaneamente para frente e para trás, de modo que, mesmo não saindo do lugar ou com 

uma locomoção mínima, o ator podia perceber em si a atuação dessas forças opostas. Outra 

possibilidade era a alternância entre paradas e explosões de movimento no espaço, que 
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proporcionavam ao ator esses momentos de uma percepção bastante apurada em relação ao 

fluxo de energia construído, ao fluxo de respiração ou às eventuais tensões desnecessárias 

geradas no processo.  

 Toda essa percepção mais apurada dos impulsos que percorrem o corpo internamente 

era essencial para o processo de externalização desses em ações corporais. Este processo é, na 

verdade, um aspecto primordial no trabalho do ator, quer dizer, a dinâmica de transformar 

impulsos internos de energia em ações físicas. O que se percebeu na etapa de manipulação de 

energia é que esse processo se fazia presente o tempo todo, pois a experimentação de 

diferentes qualidades de energia por parte do ator eram expressas em movimentos variados – 

extenso, curto, rápido, lento, suave, forte – e as possíveis combinações entre eles, resultando 

em ações percebidas externamente. Todas essas eram manobras profundamente exploradas 

pelos atores e, sempre que possível, por longos períodos. Samir Andreoli comenta o que 

percebeu como resultante desse tipo de trabalho: 

 

A impressão que tenho é que demos um salto enorme em termos de 
qualidade. […] Acho que estamos percorrendo um caminho e que todas suas 
etapas são importantes e valiosas. Mas a minha impressão sobre os treinos 
da semana passada [período de 13 a 17 de setembro] é que houve uma 
verticalização. Os movimentos e as Improvisações ganharam uma densidade, 
uma qualidade não vistas ou sentidas até agora. […] (Samir Andreoli, Diário 
de bordo coletivo – 20 de setembro de 2010) 

 

 Esse trabalho com a manipulação de energias podia ser percebido e aprimorado 

também de outra maneira, que não apenas nesse nível muscular tão interno ao corpo. Por 

exemplo, o ator podia trabalhar uma qualidade de energia no corpo, sendo que sua fala 

veiculava uma qualidade outra e talvez o seu discurso uma terceira. Essas aparentes 

contradições são também uma forte característica da atuação que o ator precisa experimentar 

e, por outro lado, impedem que corpo, voz e história contada sejam apenas ilustrações uns dos 

outros, gerando assim múltiplos sentidos possíveis que poderão ser percebidos pelo 

espectador. 

 Havia ainda uma outra alteração no processo de Construção de Energia que, de certo 

modo, estava mais direcionada para o momento de apresentação: os atores-em-treinamento 

passaram a realizar a etapa do marco zero de pé. Em princípio, esta medida foi adotada 

visando evitar que esta etapa se tornasse um momento de excessivo relaxamento para os 

atores, o que por vezes dificultava o desenrolar das outras etapas. Entretanto, essa mudança 

mostrou-se fundamental para os dias de apresentação em que os atores não tinham à 
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disposição um espaço adequado para sua preparação. Como a intenção do marco zero não é 

gerar um total relaxamento e entrega, como ocorria muitas vezes no chão, e sim proporcionar 

um tempo para o ator identificar e procurar eliminar seus focos de tensão corporal, a medida 

tomada veio, a meu ver, contribuir para uma maior eficácia do processo.  

 Os atores tinham opiniões distintas em relação a essas diferenças na etapa do marco 

zero. Alguns tiveram dificuldade em processar o esvaziamento proposto quando estavam de 

pé, enquanto outros encontraram nessa estratégia a segurança de não relaxarem 

excessivamente. Com o tempo a opção ficava a critério de cada um dos ator que, de modo 

geral, alternavam a forma de iniciar o procedimento. 

 Além das mudanças descritas acima, houve uma transformação na experimentação 

com Viewpoints, mais especificamente com os Gestos Expressivos, gerada pelo trabalho com 

variações de qualidade de energia. Conforme explicado, desde que esse Viewpoint foi 

introduzido, eram sugeridas aos atores palavras a serem expressas corporalmente. Justamente 

nesse período, foram experimentadas frases que trouxessem alguma ideia ou imagem que 

pudesse ser expressa corporalmente, mas não de forma literal. Consistiam em frases que 

despertassem qualidades de energia específicas nos corpos dos atores e que passamos a 

chamar: frases/intenção. Por exemplo: “Enfrentamento do medo”; “Busca pela Liberdade”; 

“Sendo tomado pela ganância”; “Sucumbir ao prazer”; “Elevar o espírito”; “Celebrar a paz”. 

Estas, entre outras, eram frases que deveriam ser experimentadas corporalmente na criação 

dos Gestos Expressivos e, posteriormente, estenderam-se para as Improvisações 

propriamente, quer dizer, o ator teria em mente uma delas para entrar em Improvisação. Um 

trecho bastante significativo do Dário de bordo coletivo traz as observações acerca dessa 

etapa do treinamento: 

 

Eu procurei dar expressão a essas ideias por meio do corpo, o que quero 
dizer é que eu tentei construir o gesto a partir de ações corporais e não de 
uma imagem criada na mente e reproduzida pelo corpo.[...] foi um 
movimento que nunca tinha explorado no treino antes, inclusive por se tratar 
de um movimento muito mais interior do que exterior. […] Mas um 
movimento muito mais orgânico do que outros construídos mentalmente 
[…] O movimento nasceu de uma ideia e o corpo a interpretou. […] para 
fechar esta ideia, o que penso ter sido diferente nestas Improvisações das 
outras foi a vontade de expressar uma ideia, aliada à concentração nas forças 
de oposição atuantes no corpo. (Samir Andreoli, Diário de bordo coletivo –  
20 de setembro de 2010) 

  

 Outro modo com que a prática da Construção de Energia afetou o trabalho com 

Viewpoints foi algo muito simples e efetivo. Buscava-se emendar uma atividade na outra de 



 146 

modo que, ainda percebendo seus fluxos de energia internamente os atores-em-treinamento 

deveriam iniciar suas experimentações com Viewpoints, seja com Tempo, Topografia, 

Arquitetura, etc., e manter esta conexão constante entre uma qualidade de energia expandida e 

cada movimento realizado.  

 

Quando volta no Viewpoints, que você falou pra gente que era pra buscar o 
estado do energético, o fato de você buscar [...] te traz movimentos novos 
também, porque […] você busca aquele ponto em que você fica de conexão 
e de agir por dentro e você não se satisfaz com qualquer movimento mais. 
Pelo menos é o que eu senti em mim. […] eu vi que tinha muitos 
movimentos que vinham com o impulso... Vinham incomodando. Não era 
uma coisa assim, vamos botar o braço, agora vamos para o plano. Não, era 
um incômodo. E eu acho que é por isso. Eu acho que é esse estado... (Lívia 
Fernandez, Transcrição do registro em vídeo – 09 de julho de 2010) 

 

 Samir Andreoli também percebe esse potencial de crescimento que a Construção de 

Energia proporciona à pesquisa dos Viewpoints: 

 

Ao final desta etapa do treinamento eu me sentia profundamente 
concentrado e conectado a mim mesmo, meu corpo e seus movimentos, ao 
espaço ao redor com todos os seus ocupantes e objetos. E trabalhar os 
Viewpoints logo após esta fase era extremamente interessante e produtivo 
[…] (Samir Andreoli, Diário de bordo coletivo – 15 de dezembro de 2010) 

 

 Mais uma vez ficava clara a importância e a necessidade de se aliar ao espaço de 

experimentação criativa dos Viewpoints essa dinâmica, que poderia proporcionar uma 

transformação na qualidade de presença dos atores – a Construção de Energia. Era, de certa 

forma, a conjunção dos dois níveis de trabalho do ator: o expressivo e o pré-expressivo. E sem 

dúvida, garantido nas etapas de preparação e experimentação, o trabalho com energias 

resultava positivamente no momento da Improvisação. 
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 As dinâmicas de trabalho relacionadas às Habilidades Narrativas propostas por Keith 

Johnstone e descritas no capítulo II, item 2.3.2, foram introduzidas no mesmo período que a 

Construção de Energia. Esta nova fase na qual o treinamento entrava gerou um grande salto 

de qualidade nas Improvisações, tanto no aspecto corporal/vocal quanto nas histórias e cenas 

criadas. Como dito anteriormente no capítulo sobre Improvisação, a junção das duas práticas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Ver no DVD o clip “Habilidades Narrativas”. 
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– Viewpoints e Impro – visava propiciar um trabalho mais completo para o ator. Enquanto os 

Viewpoints estavam voltados para um ampliação das potencialidades expressivas corporais do 

ator, incluindo ai a voz, o trabalho voltado para as Habilidades Narrativas proposto por 

Johnstone, proporcionava ao ator, justamente, o desenvolvimento de suas habilidades de 

criação de histórias diante do espectador. O que se buscava, então, era o aprimoramento do 

ator na interação dos fluxos corporal e verbal. Esta interação foi um aspecto muito 

significativo e determinante do curso/treinamento, sobre o qual se vai refletir mais 

criteriosamente no item Improvisação (3.5.12)  

 Inicialmente, executava-se um exercício básico de associação de palavras no qual cada 

um deveria dizer uma palavra inter-relacionada com a anterior mantendo, no ritmo pré-

estabelecido, um fluxo contínuo de palavras. Este procedimento trabalhava tanto a fluência 

verbal do ator, quanto abrandava sua auto censura, pois a necessidade de falar algo como um 

ato reflexo impossibilitava o ator de dispensar as ideias mais imediatas, por mais inadequada 

que lhes parecessem. 

 Pode-se dizer que a intenção de diminuir e, se possível, eliminar a auto censura ou os 

bloqueios pessoais no que se refere ao fluxo verbal, é uma das principais funções dos 

exercícios de Habilidades Narrativas, de um modo geral. Diferentemente do trabalho de 

Viewpoints em que o ator deve compreender o conceito, por exemplo, de Tempo, assimilá-lo 

e aplicá-lo tecnicamente; aprimorar as Habilidades Narrativas, mais do que tudo, é deixar-se 

conectar com o próprio imaginário e deixá-lo fluir. Sobre isto teci um comentário para os 

atores que poderá reforçar essa ideia: 

 

Eu acho que o imaginário, nesse aspecto das narrativas é o primeiro... Mas a 
ideia é assim: “Deixa a 'porta' aberta e ai vai saindo”. Talvez, o que não 
tenha, é um mecanismo de buscar especificamente, ou pelo menos a gente 
tenta não fazer, tenta não ir buscar intencionalmente: “Eu quero isso!!”. Mas 
deixa a 'porta' aberta e o que vai saindo é o que vai sendo utilizado, acho que 
o exercício cada vez mais é esse, mas eu acho que está muito dentro desse 
imaginário. (Mônica Mello, Transcrição do registro em vídeo – 06 de 
dezembro de 2010) 

 

 De certo modo, esse “deixa[r] a porta aberta” parece propor uma postura passiva do 

ator que espera que alguma ideia surja sem um esforço de sua parte, por pura inspiração. No 

entanto, a meu ver, a postura do ator aqui pretendida traz, na verdade, um caráter duplo de 

passivo e ativo. O aspecto ativo está no fato de que ao improvisar o ator está realizando ações, 

criando tensões corporais, percebendo os diversos elementos que o envolvem e as ações dos 

seus companheiros de cena e todos esses fatores são estímulos e provocações à sua 



 148 

imaginação. Por outro lado, a passividade está em deixar fluir, sem críticas e censuras aquilo 

que “vai saindo”, e aproveitar tudo que advém desse seu imaginário.  

 Depois dessa rotina de associações de palavras, o que se fazia era contar histórias, 

sendo que criavam-se regras que as tornavam mais desafiadoras. Primeiro os atores deveriam 

contar histórias coletivas, em que cada um criava um trecho. Como ninguém sabia ao certo o 

momento em que teria que dar continuidade à história em construção, todos tinham que se 

manter prontos e atentos para seguir à narrativa tão logo fossem solicitados, procurando 

manter a coerência em relação ao que já havia sido contado até então.  

 Outro tipo de regra dizia respeito a definir palavras que eram proibidas na história. 

Poderia ser o mesmo exercício de antes, isto é, a contação de uma história coletivamente, 

sendo que algumas palavras não poderiam ser ditas, por exemplo: palavras com som do 

fonema /x/, palavras terminadas com o ditongo 'ão', ou ainda, não se poderia pronunciar a 

partícula 'que' em qualquer uma de suas funções morfossintáticas: pronome, conjunção, 

preposição, etc. 

 Havia ainda um terceiro tipo de contação de história que era utilizada. Tratava-se da 

história contada em três etapas. Na primeira etapa o contador deveria falar apenas coisas 

positivas e introduzir as informações básicas como: onde ocorre a história e quais são os 

personagens. Já na segunda fase são os fatos negativos da narrativa, seus contratempos. A 

terceira, então, conclui a história em uma perspectiva mais positiva. A ideia é de ir num 

crescente da vida cotidiana para o clímax do desespero e do clímax para o final feliz. Essa 

dinâmica é essencial para trabalhar com o ator sua capacidade de transformar a história e 

fazê-lo lembrar, constantemente, da necessidade de se fugir da linearidade aborrecedora. 

 De modo geral, os exercícios voltados para o desenvolvimento das Habilidades 

Narrativas eram realizados sem movimentação. Os atores ficavam de pé ou mesmo sentados 

exercitando o fluxo de associação de palavras e depois partiam para as histórias, mantendo-se 

ainda parados. No curso/treinamento esta maneira de trabalhar manteve-se apenas no início 

pois muito rapidamente a prática com palavras e histórias foi inserida no tempo de 

experimentação juntamente com a pesquisa de Viewpoints corporais e vocais.  

Além dos exercícios acima descritos, que voltavam-se para o desenvolvimento das 

Habilidades Narrativas, um outro procedimento que também atendia às necessidade de 

desenvolvê-las era a própria Improvisação. Da mesma forma que aprimorar as Habilidades 

Narrativas é essencial para o desempenho do ator na realização das Improvisações, a prática 

de improvisar serve como meio de ampliar e fortalecer tais habilidades. Desse modo, tanto no 

tempo de experimentação como no tempo de Improvisação as Habilidades Narrativas dos 
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atores eram trabalhadas e mantinham-se em profunda conexão com a composição das ações 

corporais. 

 Há ainda mais um conceito vinculado à prática de Johnstone que contribuiu para 

aprimorar as Habilidades Narrativas do ator: a quebra de rotina. Apesar de, na apresentação 

dos conceitos ligados ao Impro de Johnstone, ter utilizado o termo “interromper rotinas” 

(capítulo II, item 2.3.2), como no dia-a-dia do treinamento Improvisação por Princípio, 

acabamos por adotar o termo quebra de rotina, a opção aqui será pela utilização deste último. 

Sem desconsiderar, é claro, tanto a origem da noção trabalhada, como uma possível 

ampliação da mesma ao longo dos meses de treinamento. A noção de quebra de rotina está 

diretamente ligada à transformação de ideias geradas nas histórias, de modo que elas se 

mantenham sempre renovadas, não-previsíveis, espontâneas, mantendo assim o interesse do 

espectador. Para Johnstone, mais do que contribuir para o desenvolvimento das Habilidades 

Narrativas, a quebra de rotina pode ser considerada uma metodologia na criação de narrativas: 

“Se eu disser 'crie uma história', então muitas pessoas ficarão paralisadas. Se eu disser 

'descreva uma rotina e depois a interrompa', as pessoas não terão problemas.” (JOHNSTONE, 

1995, p.138) 

 E considerando-se também que essa quebra implica em buscar novas direções, a noção 

de fluxo que se quer alcançar com o ator não se adequaria a uma imagem de água passando 

por um cano, com direção única, predeterminada e sem opção de saídas. O fluxo verbal, que 

se renova com as quebras de rotinas, assemelha-se mais ao fluxo do rio que encontra em seu 

leito pedras, galhos de árvores, peixes, e até mesmo represas, sendo constantemente 

surpreendido pelas surpresas do caminho e se redirecionando. 

 A quebra de rotina parecia ser um desafio maior para o ator quando este estava 

improvisando sozinho porque, só poderia ser provocada por ele mesmo, diferentemente das 

Improvisações em duplas em que as propostas advindas do outro ator em cena 

proporcionavam, muito frequentemente, uma quebra da linha narrativa pessoal do ator. Mas 

era principalmente no trabalho mais solitário que o ator devia buscar avidamente esta prática, 

tanto no sentido de criar intencionalmente suas quebras, como no sentido de perceber em si 

que elementos poderiam gerar a quebra e a consequente busca de um novo caminho. Para 

Júlia Fagundes, as ações físicas poderiam ser um dos elementos que proporcionavam essa 

quebra: 

 

 […] a ação física, ela tem muita participação nas reviravoltas, eu pelo 
menos a uso como um grande quebrador de rotina, porque ela me propõe 
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umas 'coisas' e essas 'coisas', às vezes, não tem nada a ver e, às vezes, tem a 
ver [...] então ela é uma grande puxadora de tapete do bem. (Júlia Fagundes, 
Transcrição da entrevista individual – 29 de dezembro de 2010) 

 

 A expressão “puxadora de tapete do bem” utilizada aqui pela atriz, reflete bem a 

função da quebra de rotina, ou seja, colocar o ator numa encruzilhada, numa situação 

desafiadora na qual este terá que buscar uma solução imediata e, de preferência, rapidamente. 

Por outro lado, aproveitando e indo um pouco mais além na imagem criada, a intenção não 

seria puxar um “tapete voador”, sem o qual o ator estaria caindo num vazio em direção à 

morte, mas apenas a ideia de tirar os atores de uma situação de conforto e estabilidade. 

 O termo, quebra de rotina, passou a ser uma constante não apenas quando se estava 

trabalhando as Habilidades Narrativas, mas também no tempo de experimentação, quando se 

trabalhava os Viewpoints. De certo modo, a quebra de rotina coincidia com uma indicação de 

Bogart e Landau no sentido do ator surpreender-se ao trabalhar os diferentes Viewpoints, não 

se deixar entorpecer por um Tempo único, por uma Topografia constante ou por utilizar um 

único elemento da Arquitetura. Por outro lado, pode-se dizer também, que há uma 

aproximação entre a noção de quebra de rotina com o Viewpoint da Duração, quando esta 

propõe frequentes mudanças e não uma permanência prolongada numa mesma ação, ainda 

que no caso da Duração essa segunda opção, feita de maneira consciente, seja muito bem 

vinda também. 
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 Em agosto iniciamos o Trabalho com Objetos. O principal objeto utilizado era um 

tecido. Cada ator-em-treinamento recebeu um corte de tecido de cor diferente e que deveria 

estar sempre presente durante os encontros. Havia também um tecido branco para os 

momentos de Improvisação em duplas. A ideia de trabalhar com um objeto é de experimentar 

possíveis relações com este e, ao mesmo tempo, manter-se aberto para tudo o que o toque, a 

manipulação ou mesmo a simples observação de um objeto possa propor enquanto 

movimentação corporal. O tecido era uma opção dentre outros objetos bastante significativa 

pois, sua flexibilidade, sua maleabilidade permitiam um tal contato corporal que, ao menos 

inicialmente, parecia proporcionar um estímulo mais direto, mais efetivo. No entanto, este não 

foi o único objeto a ser utilizado. Algumas sessões incluíram diferentes objetos como – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ver no DVD o clip “Trabalho com Objetos”.  
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bolsas, bolas, guarda-chuvas, cabides, etc., e geraram experimentações bastante diferenciadas, 

enriquecendo não somente o resultado como também a compreensão das possibilidades 

expressivas do Trabalho com Objetos.      

 

!
Ilustração 11 – Tempo de experimentação com tecido. 

!
Ilustração 12 – Improvisação em dupla com tecido branco. 
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Uma questão foi colocada para os atores-em-treinamento logo no segundo dia em que 

se trabalhou com tecidos: 

 

Em que medida, efetivamente, vocês se deixam levar pelo tecido, pelas 
possibilidades de relação com ele, de manipulação, de trazer para o corpo 
essa relação? Esse tecido, esse contato com esse objeto, efetivamente, 
constrói ações no seu corpo? Ou, então, propõem ou estimula algum tipo de 
ação no seu corpo? [...] Ou vocês trazem todo um arsenal de ações já 
incorporadas e o tecido fica aqui sendo só mais uma coisa? (Mônica Mello, 
Transcrição do registro em vídeo – 09 de agosto de 2010) 

  

 Mais do que a resposta a essa pergunta o que se esperava deles era a atenção para esse 

fato. Ao refletir sobre sua experiência pessoal no Diário de bordo coletivo, Samir Andreoli 

comentou: 

 

Teve um momento [em] que eu acredito ter recebido e aceitado a proposta 
do tecido. Eu estava experimentando o tecido pela cabeça, com ele mais 
esticado, quando senti parte dele cair suavemente sobre meu braço esquerdo. 
Desta sensação iniciei outros movimentos mais suaves, como se acolhesse o 
tecido colocando o sobre os braços, como um bebê. Mas a grande maioria 
dos movimentos foram mais imperativos, utilizando o tecido apenas como 
objeto. Doido isso, pois implica em dar uma subjetividade ao objeto, dar 
vida ao tecido. Mas não é isso parte do nosso trabalho? (Samir Andreoli, 
Diário de bordo coletivo – 09 de agosto de 2010) 

 

 E Lívia Fernandez também comenta, no final desse mesmo dia a que se refere Samir 

Andreoli:  

 

[…] como você falou pra gente ver o que é que o tecido propõe, mudou 
totalmente o ponto de vista, então a todo momento eu ficava me controlando 
pra deixar ele me propor. Muito impactante pra mim, por que em alguns 
momentos era ele que vinha. O peso dele, eu senti ele melhor. Quando ele 
caia e depois eu forçava e jogava ele e ai: “Não, estou manipulando. Deixa 
ele cair. Como ele faz?”. Como se ele estivesse vivo. (Lívia Fernandez, 
Transcrição do registro em vídeo – 09/08/2010) 

 

 Quando os atores passavam para uma dinâmica de experimentação com o tecido em 

dupla, outros aspectos deste trabalho podiam ser notados. Um dos fatores que refletiam uma 

efetiva relação dos atores com o objeto era alguma forma de tensão existente: podia ser uma 

tensão no tecido refletindo uma ação direta do(s) ator(es) sobre este, ou a tensão de um olhar 

direcionado para o objeto, ou algum gesto corporal de denotasse alguma tensão. Ou seja, 

quando ele não estava sendo simplesmente carregado, puxado, ou vestido; estava, 

efetivamente, fazendo parte da ação. Outro modo de compreender esse fato é como um 
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conflito. Como se fosse gerar, na relação com esse tecido, um conflito que não explicita uma 

situação, uma história, mas um conflito que fica no corpo e no objeto. Ou ainda, uma 

interação ou uma conexão. Enfim, tensão, conflito, interação, conexão, são todos termos 

pensados ao longo do treinamento para explicar as nuances desse tipo de trabalho e refletem 

as sutis diferenças na dinâmica de relação que cada ator pode alcançar trabalhando com 

objetos.  

 Mais uma vez uma das atrizes chama atenção para outro aspecto bastante significativo 

no Trabalho com Objetos, mais especificamente com o tecido, que é a questão do sentido: 

 

O tecido, ele também propõe, ele é construtor de sentido tanto pela minha 
relação com ele, como pela relação dele com o espaço, pela relação dele com 
o espectador que está vendo, etc. Então, existe essa multiplicidade de 
possibilidades de sentido. O sentido não é um só. Não é o que a gente está 
propondo e fechou. [...] Acho que a gente aqui, a gente brinca justamente 
com isso. Esse sentido às vezes meio difuso. (Júlia Fagundes, Transcrição do 
registro em vídeo – 09/08/2010) 

  

 Com certeza, antes de estar em relação com o ator o tecido tem forma, cor, peso e 

pode relacionar-se com múltiplos fatores do imaginário do espectador e remetê-lo para esse 

ou aquele lugar, podendo, desde então, influir no sentido que cada espectador dará à 

Improvisação do ator, em especial quando esta é apenas corporal. A reflexão é bastante 

significativa e realmente a presença do tecido em cena pode remeter às mais diversas 

imagens, seja pela sua forma particular, seja pela conexão com os atores. 

 Todavia, cabe ressaltar aqui o fato de que, no curso/treinamento Improvisação por 

Princípios os tecidos eram usados apenas internamente, isto é, eles eram trabalhados nos 

tempos de experimentação e Improvisação, mas apenas na rotina diária de trabalho e não nas 

apresentações públicas ou para convidados, desse modo os únicos espectadores que tinham a 

oportunidade de ver esses objetos em cena éramos nós, nas apresentações internas de 

Improvisação21. Essa opção reflete o fato de o foco da pesquisa estar voltado para o trabalho 

de  ator, sem uma preocupação com cenários, objetos de cena, ou qualquer outro tipo de 

acessório. A proposta sempre foi de colocar o ator em situação de atuação diante do público, 

despojando-o de qualquer recurso externo que não seu próprio corpo/voz. Sendo assim, nas 

apresentações para público externo não foram utilizados quaisquer objetos de cena. Porque 

então trazer para o treinamento um trabalho envolvendo objetos, se esse está centrado nas 

ações do ator e os objetos não serão vistos pelo público? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 As diferenças entre as modalidades de apresentações de Improvisação serão expostas no capítulo IV. 



 154 

 A resposta a esta questão inicia-se por um aspecto sobre o trabalho de ator,  

anteriormente citado, que é a criação de ações corporais. A interação com objetos é um 

procedimento extremamente rico para o processo de criação de ações corporais. Por meio 

desse, o ator pode assimilar todo o material a ser utilizado na criação de cenas ou 

personagens. O processo de transposição desses materiais do treinamento à cena poderão ser 

vários. O ator poderá ter trabalhado com o próprio objeto que vai utilizar em cena e, em 

consequência, serão necessários apenas os ajustes ou recortes que forem convenientes. Caso o 

ator tenha usado um objeto diferente daquele com que irá para a cena, talvez seja necessária 

uma maior adaptação, ou ainda, mais cortes. De qualquer modo, nesses processos costuma ser 

necessário algum tipo de edição dos materiais levantados. 

Mas há ainda a possibilidade de o ator simplesmente eliminar o objeto mantendo a 

ação, ressaltando aqui um dos Princípios Transculturais descritos no capítulo I desta tese, a 

Virtude da Omissão. Se se falou antes do potencial do tecido na criação de sentido pela sua 

presença, agora o que se enfatiza é a resignificação que a sua ausência pode gerar nas ações 

do ator. Do mesmo modo que antes, essas ações poderão ser transpostas para uma cena 

qualquer. Sendo assim, os materiais coletados e assimilados no tempo de experimentação do 

treinamento, utilizando o Trabalho com Objetos, podem e devem ser retomados pelo ator no 

momento da Improvisação, mas sem a materialidade do objeto em questão, mantendo, apenas  

o que aqui se considerou mais significativo para o ator, que são as qualidades de energia 

experimentadas em seu corpo ao interagir com o tecido, as tensões criadas pelos atores entre 

si quando utilizavam o tecido em cenas e experimentações coletivas. 

 Como no curso/treinamento, não se utilizava com frequência a prática de assimilar 

partituras com a intenção direta de levar para a cena, o que se fazia normalmente  era colocar 

o ator em situação de Improvisação, pedindo que este realizasse sua Improvisação “como se” 

estivesse com o tecido em suas mãos, em contato com seu corpo e/ou diante de seus olhos. 

Essas tentativas de presentificação do tecido eram mais ricas na medida em que o ator 

aprofundava sua pesquisa no tempo de experimentação, de maneira bastante consciente. 

 Outro aspecto resultante da observação dessas dinâmicas com objeto, foi a constatação 

de três formas de abordagem que os atores estabeleciam com o tecido. Ao mesmo tempo que 

podem ser consideradas como tendências de cada um deles, podem ser vistas como 

possibilidades comuns do modo de utilização do tecido, visto que todos passavam pelas 

diferentes formas de abordagem, ainda que houvesse em cada um o predomínio de uma delas.  

Havia uma forma de relação com o tecido que era mais visceral, isto é, como se o 

corpo e o tecido fossem um só e a afetação de um sobre o outro fosse imediata. O toque do 
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tecido era essencial nesse caso e ele era quase uma vestimenta, mantendo-se em contato 

permanente com o corpo do ator. Ainda que essa fosse uma maneira bastante intensa de 

realização do trabalho, por vezes os atores que tendiam a ela, incorriam no risco de se 

aprofundar em demasia nesta relação que mal podiam perceber o resto ao seu redor. Se num 

momento de experimentação pessoal essa postura pode ser bastante enriquecedora, ou seja, de 

um mergulho profundo numa determinada experiência, por outro lado, quando esse ator partia 

para uma Improvisação, tinha certa dificuldade em criar aberturas para outras formas de 

relação necessárias, como aquelas estabelecidas com outros atores e com o público. 

 Uma segunda maneira de relação trazia a ideia do tecido como coadjuvante do ator. 

Agora a relação já não é visceral, apresenta algum distanciamento entre sujeito e objeto e 

ambos vão como que construindo imagens, gerando ações lado a lado. De certo modo, esta 

parece ser uma maneira mais equilibrada que as outras duas por não implicar nem em um 

grande aprofundamento nem em um intransponível distanciamento. Todavia, o que foi 

percebido entre os atores-em-treinamento é que, aquele que tendia para essa forma tinha 

dificuldade de entrar num contato mais profundo com o tecido, ou seja, permitir-se uma 

entrega maior às sensações provenientes do toque deste sobre si, ou permitir-se contaminar 

por algum estado provocado pelo tecido. Por vezes, o tecido parecia mais um adorno do seu 

corpo, do qual ele se utilizava para compor suas imagens. 

 A terceira maneira de se relacionar com o tecido era a de manipulação de um objeto, 

quer dizer, o ator mantinha um distanciamento significativo do objeto com o qual estava 

trabalhando, como que observando-o e criando relações corporais com o que via, mais do que 

com o que sentia ao toque do objeto em seu corpo. Esse distanciamento deixava bastante claro 

o que era objeto e o que era sujeito nessa interação. Neste caso específico, o ator perdia 

muitas vezes o contato direto com o tecido, mas, por outro lado, não se perdia na interação 

com o mesmo. Esta maneira era quase uma oposição, se vista em comparação com a primeira. 

 Não se pretende determinar aqui se há uma forma melhor que a outra nessas 

tendências no Trabalho com Objetos. Aparentemente, as três implicam em diferentes 

gradações acerca do distanciamento estabelecido em relação ao objeto, assim como o grau de 

entrega que o ator pode se permitir aos estímulos provenientes desse, e ainda, a maneira como 

esse mesmo ator expressa as sensações experimentadas dessa relação. Sendo assim, o que se 

pretende com essa exposição é mais uma proposição das diferentes nuances nas quais esse 

Trabalho com Objeto pode ser experimentado pelo ator. Aliás, nesse sentido foi ressaltado 

com os atores-em-treinamento que, genericamente falando, todos passavam por todas as 

formas, ainda que tendessem a uma delas. 
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 Havia ainda uma quarta maneira, mas não tratava-se da tendência de um ator em 

especial, mas de um aspecto peculiar ao exercício em si. Tratava-se da propensão do Trabalho 

com Objetos a criar, mesmo que ainda no tempo de experimentação, uma cena. O que se quer 

dizer com isso é que, essa relação com o tecido, fosse qual fosse a tendência do ator, 

despertava neste: estados, sentimentos, emoções, circunstâncias e /ou imagens que eram 

facilmente perceptíveis para o observador externo como indicativos de uma história, de uma 

cena. De certo que este fator chama atenção, considerando-se que a indicação do trabalho não 

era a de construir uma história com o objeto, mas a de perceber como resulta no corpo do ator 

as possíveis interações. Buscavam-se formas, gestos, ações corporais, ou seja, não devia haver 

uma preocupação com uma narrativa e nem mesmo com uma lógica, mas apenas criar esse 

espaço de experimentação para o ator. Não obstante, o que se notou é que o fato de o ator 

estabelecer algum tipo de interatividade com o tecido já acarretava, pelo menos, no esboço de 

alguma cena.   

 Dentre outras questões que se possa levantar acerca do Trabalho com Objetos e mais 

especificamente com o tecido, a mais significativa parece ser a capacidade do ator de 

conseguir trazer para o corpo o resultado de qualquer estímulo que o tecido lhe proporcione. 

Caso remeta a alguma imagem ou lembrança, essas devem ser expressas no corpo; se se 

estabelecem, como dito anteriormente, relações de tensão ou interação, estas só serão 

percebidas se forem para o corpo. Isto fica latente quando se trabalha a retirada do tecido, 

ficando as ações que são corporais. Se as relações, sensações, imagens, não forem para o 

corpo não serão perceptíveis aos olhos do espectador. Afinal, esta parece ser uma das 

principais funções da utilização do tecido senão a principal, no caso específico deste 

treinamento, ou seja, ser um suporte na construção das ações corporais do ator, mesmo que 

tenha de ser evocado apenas pela imaginação deste. 
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 A música foi introduzida também em agosto. Em verdade, foi introduzida junto com o  

Trabalho com Objetos, mas logo alcançou uma importância específica como elemento a ser 

trabalhado separadamente nos procedimentos de Improvisação. Tornou-se mesmo um formato 

específico de Improvisação. O trabalho aconteceu de maneiras variadas. Inicialmente, a 

música foi colocada como estímulo para o trabalho com o tecido, no entanto, o ator acabava 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Ver no DVD o clip “Trabalho com Música”. 
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não se ligando a nenhum dos estímulos proporcionados, ou seja, nem ao tecido e nem à 

música, sendo assim, buscou-se em algumas sessões separar os dois elementos. Quando 

trabalhada separadamente, a música tanto podia ser inédita para os atores, de modo que eles 

efetivamente não a conhecendo teriam que improvisar completamente seu trabalho, como 

poderia já ser conhecida, de modo que a Improvisação teria uma referência mais segura, ou 

seja, um ritmo já experimentado, ou mesmo o tamanho da música, ou, principalmente, o seu 

final, possibilitando para o ator definir melhor a conclusão da sua Improvisação. Samir 

Andreoli comenta acerca do Trabalho com Música:  

 

No trabalho com a música, não devemos apenas utilizá-la como estímulo 
para os movimentos, fazendo com que estes movimentos acabem apenas 
sendo uma ritmização da música no corpo. Temos que buscar também que 
atmosfera ela propicia, que tipo de “personagem” ela sugere, que imagens 
ela traz e como trazer estas imagens para o corpo e para a cena. (Samir 
Andreoli, Diário de bordo coletivo – 11 de agosto de 2010) 

  

 Assim como com o tecido, a ideia de trazer para o corpo refletia a maior provocação 

proporcionada por essa dinâmica, porque essa atmosfera a que o ator se refere pode ser 

absorvida, mas mantida apenas internamente. Por vezes, um ator acredita estar expressando 

uma determinada ideia, ou sentimento, por que os está sentindo fortemente e muitas dessas 

vezes as ideias ou sentimentos estão atuando de forma exclusivamente interna, não 

alcançando o espectador. O desafio maior do ator, tanto no Trabalho com Música como no 

Trabalho com Objetos, era procurar fazer com que as sensações, as atmosferas ou as imagens 

provenientes da interação com a música ou com o objeto fossem expressos por meio do corpo, 

de modo a alcançarem o espectador, mas também de modo a alcançarem os atores com o 

quais se estava contracenando. 

 A música é, sem dúvida, um elemento poderoso do qual o ator pode tirar grande 

proveito, mas parte de seu exercício com a música é conseguir dialogar com ela, isto é, ele 

não deve apenas se deixar levar e aceitar o que a música lhe impõem. Por vezes, ir no ritmo 

determinado por ela e, por outras, trazer em contraponto um ritmo diferente ou mesmo 

oposto. Por vezes, entrar no clima, da música ouvida e, por outras, agir como que envolto por 

uma atmosfera bem diversa. Por vezes, ilustrar corporalmente a imagem que a música propõe 

e, por outras, gerar mesmo um estranhamento entre a imagem da música e aquela veiculada 

no seu corpo. A ideia de dialogar com a música é uma tentativa de fazer o ator não se deixar 

entorpecer por esta. 
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 Tanto Lívia Fernandez quanto Júlia Fagundes refletem sobre essa questão do objetivo 

próprio do ator em relação à presença de música na Improvisação. Para Lívia Fernandez: “A 

música, ela te induz e também em determinado momento ela te desespera. Se você não se 

concentra, se você não tem um objetivo, ela não te dá muito foco. Ela te joga mais no fogo.” 

(Transcrição do registro em vídeo – 12/09/2010). E para Júlia Fagundes: 

 

[…] eu estou pensando aqui agora a questão de ter um objetivo, que o 
objetivo fica um pouco dificultado com a música, porque não é você que vai 
fechar esse objetivo, o tempo é o tempo da música. Então, se é a primeira 
vez que você ouve a música ou está sendo o primeiro a fazer, você não sabe 
quando é que a música acaba. (Júlia Fagundes, Transcrição do registro em 
vídeo – 12 de setembro de 2010) 

 

 Novamente, do mesmo modo que o Trabalho com Objetos, o Trabalho com Músicas 

ficou restrito à prática interna e adequava-se mais ao improviso corporal, e ainda, ao tempo de 

experimentação pessoal. Na segunda apresentação de Improvisação para convidados ela foi 

inserida uma vez, no entanto, isto ocorreu numa Improvisação a três, contando história e 

partindo de alguma palavra. Não somente os espectadores foram categóricos em dizer que 

gerava um excesso de informação, como também os próprios atores sentiram-se confusos com 

tantas referências.  

 A música foi utilizada também em outro momento do treinamento, isto é, no tempo de 

preparação. Ao receber o convidado, Flávio Café23, para acompanhar um dia de trabalho, 

improvisando com um instrumento de percussão – o cajón – percebeu-se o grande potencial 

da música no processo de Construção de Energia. De certo que a música ao vivo e também 

improvisada podia harmonizar-se mais efetivamente com o processo crescente e irregular do 

movimento que eram próprios da dinamização energética, mas uma música previamente 

selecionada poderia contribuir igualmente. A partir desse momento, a música foi adotada 

como possível acompanhamento no processo de Construção de Energia. Essa prática se dava 

com certa frequência e utilizava-se música mecânica, de ritmos intensos, principalmente na 

etapa de dinamização. Sempre que possível buscavam-se diferentes ritmos musicais, para as 

diferentes etapas da Construção de Energia. Pode-se dizer que essa prática tinha seus prós e 

contras, como bem observou Júlia Fagundes: 

 

Achei que a música aumenta a parte lúdica do trabalho. É realmente 
prazeroso acompanhar as batidas do cajón com o corpo. Achei também que 
a música estimula o ritmo interno que se busca no trabalho de Construção de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Aluno de Interpretação Teatral do Departamento de Artes Cênicas da UnB, ex integrante do NUTRA. 
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Energia. Nesse sentido, pode-se ter um ponto negativo: É bom que o ator 
desenvolva esse ritmo interno sozinho, independente. (Júlia Fagundes, 
Diário de bordo coletivo – 28 de junho de 2010) 

 

 Desde a sua introdução, a música foi muito bem aproveitada durante os encontros do 

treinamento, entretanto, havia sempre a preocupação de não torná-la uma condição 

obrigatória para a realização do mesmo. Assim, como já se falou a respeito do objeto como 

uma fonte de estímulo usada no cotidiano do curso, mas não nas apresentações, a música 

deveria atuar da mesma forma, ou seja, pode ser uma grande motivadora, mas o objetivo final 

do ator é ir para a cena sem qualquer tipo de recurso que não ele mesmo. 

 Cabe ressaltar que a intenção do treinamento é ter trabalhado o ator, por meio dos 

mais diversos estímulos até agora descritos – técnicas de Improvisação, músicas, objetos 

variados, trabalhos energéticos, etc. – para que no momento da Improvisação esses elementos 

já tenham se impregnado no corpo desse ator, que este já tenha se apropriado dos estímulos, 

de tal modo, que o resultado de seus improvisos diante dos espectadores, seja cada vez mais 

rico, mais interessante e constantemente renovado. 
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 Conforme descrito no capítulo II, item 2.3.2, o Status consiste numa outra técnica que 

integra a conceituação proposta por Johnstone e foi incluída no treinamento. Em sua aplicação 

prática, implica na definição de diferentes Status numerados de 1 a 5. Os atores assumem 

entre si esses diferentes Status e os mantém como referência para atuação durante a cena. O 

Status não define necessariamente uma posição social inferior ou superior, mas uma postura 

diante do mundo, de modo que numa Improvisação entre uma patroa e uma empregada, esta 

pode ter um Status 5 enquanto a primeira tem um Status 1. No citado capítulo comentou-se 

sobre os truques propostos por Johnstone, isto é, indicações precisas de como demonstrar seu 

Status, como a maneira de se sentar ou olhar os outros. No curso/treinamento em análise não 

se enfatizou tais truques, a proposta foi sempre de deixar que o ator encontrasse seu modo de 

expressar o Status. 

 No mês de outubro iniciamos o processo com Improvisações de cenas com o Status, 

de modo que os atores compreendessem o conceito. Tratavam-se de Improvisações de cenas 

cotidianas ou mesmo realistas como: pessoas em uma festa; uma sala de espera de consultório 

médico ou a espera por uma entrevista de emprego. Esta parecia ser a maneira mais objetiva 
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de se introduzir a noção de Status entre os atores, ainda que não constituísse o perfil mais 

comum de Improvisações realizadas no treinamento. 

 Depois de algumas dessas sessões de Improvisações de cenas que considerávamos 

como sendo realistas, retomamos as Improvisações de caráter mais corporal, buscando 

experimentar como as relações de Status propostas por Johnstone se aplicavam às relações 

exclusivamente corporais entre dois atores. Os resultados observados pelos atores foram 

bastante significativos, em especial porque rompem com uma busca de posturas corporais, 

atitudes e formas de olhar estereotipados que, como já foi dito, eram sugeridas pelo próprio 

autor da técnica: 

 

O Exercício que trabalha a transformação corporal e passagem por vários 
Status (de 1 a 5) em um minuto, possibilita o amadurecimento das diversas 
maneiras existentes para se representar os Status. Assim, aprofundamos a 
percepção de que o Status de submissão extrema não tem que, 
necessariamente, ser representado por um corpo fechado e arqueado. Em 
contrapartida, o Status de representação cinco pode muito bem realizar-se a 
partir de um corpo raquítico e fraco, como alguém que, mesmo dominado 
por um inimigo em uma guerra, consegue manter sua altivez e orgulho ao 
ponto de não se entregar, não se submeter. (Lívia Fernandez, Diário de 
bordo coletivo – 04 de outubro de 2010 ) 

 

 O que determinou a importância da utilização da noção de Status no treinamento 

Improvisação por Princípios foi o potencial que este teve justamente no trabalho 

exclusivamente corporal em duplas ou trios. Ele contribui justamente no que se pode chamar 

uma “sintonia fina” na relação entre os corpos, isto é, diferenças às vezes sutis e às vezes bem 

marcadas entre os dois atores em cena, o que enriquecia aquilo que se comentou acerca do 

conflito ou tensão entre os atores quando se falou sobre o Trabalho com Tecido. 

Diferentemente dos Trabalhos com Objetos e Música, o estímulo do Status é não material, 

mas pode provocar nas interações entre os atores um tipo de relação que não se estabelece 

apenas pelo olhar ou pelas palavras trocadas, mas transparece no tônus muscular, percebe-se 

cinestesicamente, pelos movimentos, posições ou posturas dos corpos entre si. 
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 O Stop foi uma prática assimilada por mim na oficina, Teatro de Improvisação, no 

Goethe Institut de Salvador-Ba, em 2008, ministrada pelo diretor Volker Quandt que dirige o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Ver no DVD o clip “Stop”. 
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Harlekin Theater, grupo de teatro improvisacional, na Alemanha. Esse exercício contribuiu 

significativamente para desenvolver no ator sua capacidade de lançar mão de uma proposta de 

Improvisação com agilidade, sem bloquear suas ideias mais espontâneas e, ao mesmo tempo, 

perceber com clareza o ator com o qual se contracena e o que este propõe.  

 A dinâmica se dá da seguinte forma: Dois atores começam uma cena e são 

interrompidos rapidamente com a palavra Stop e deverão permanecer parados na mesma 

posição. Um terceiro ator entra em cena, retirando um dos atores e assumindo sua posição, da 

forma mais precisa possível. Feito isso, dá início a uma cena completamente diferente, mas 

que parte daquela imagem na qual se havia encaixado. Tão logo inicia sua cena é 

interrompido e assim segue. Os atores tem que se atentar para algumas regras: o tempo de 

realização da cena deve ser suficiente para deixar claro quem são personagens, onde estão e o 

que fazem e cada vez que se retira um ator, deve-se retirar aquele que permaneceu em cena na 

situação anterior. 

 Como neste procedimento a cena não é desenvolvida, curiosamente, a parte mais 

significativa do Stop é o Start, isto é, o início da cena. O que realmente importa aqui é a 

maneira como o ator dá início à cena, tornando essencial que cada gesto, cada palavra que 

emita nesse primeiro momento e que tenha a capacidade de transmitir de imediato qual é a  

situação e os personagens da cena. Ao longo do curso, mesmo quando não se estava 

realizando o Stop, os atores foram alertados para a importância deste Start. A urgência que se 

tem de lançar mão de alguma ação nesse momento inicial é a circunstância ideal para que o 

ator não permita que sua auto crítica o bloqueie. Se não aceitar a primeira ideia, a primeira 

imagem, o primeiro impulso que surja dentro daquela situação, já terá perdido o timing do 

exercício. É justamente porque a dinâmica do Stop exige a agilidade de criação, que se trata 

de uma prática que intensifica essa mesma agilidade no ator. 

 Do Stop foi derivada uma outra prática, na qual o terceiro ator entrava na cena antes 

desta ser interrompida, criando uma situação ou uma justificativa para fazer com que um dos 

dois atores em cena saísse e só depois a cena era interrompida. Tudo isso se dava também 

logo nos primeiros momentos da cena, visando ainda a agilidade dos atores-em-treinamento. 

Se no Stop não havia a necessidade de se justificar a saída do ator, visto que essa era feita 

enquanto a cena estava congelada, nessa outra dinâmica a troca dos atores deveria ser feita 

durante a própria cena, exigindo que o ator tivesse essa habilidade de criar com suas ações ou 

palavras uma razão para fazer com que o outro ator saísse. 
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 A prática da Improvisação esteve presente desde os primeiros dias do 

curso/treinamento Improvisação por Princípios. No entanto, ao longo do processo foi 

adquirindo características diferentes. Em parte, essas diferenças refletiam-se nos formatos 

diversos de Improvisação que foram sendo inseridos na prática. Os aspectos que definiam 

esses formatos referem-se: à utilização do corpo, à utilização de diálogos e ou narrativas, à 

utilização de elementos extras como objetos e músicas e à duração das Improvisações. 

Partindo destes fatores, os formatos adotados foram: Improvisações corporais individuais, um 

minuto; Improvisações corporais em duplas, um minuto; Improvisações de histórias 

individuais, dois minutos; Improvisações de histórias em duplas, três minutos; Improvisações 

de cenas em duplas, três minutos; Improvisações com objeto visível e oculto, tempos variados 

e Improvisações com música, tempo da própria música.  

 Tendo listado acima os diferentes formatos que foram sendo adotados no tempo de 

Improvisação, cabe agora descrever a trajetória da inserção de cada formato, analisando suas 

características e implicações. Todavia, o que se percebeu neste trajeto de análise do 

curso/treinamento é que o tempo de Improvisação coincidia com o que se denominou aqui as 

apresentações internas de Improvisação. Ou seja, a prática do improviso em si, realizada na 

sala de trabalho, constituía a primeira situação de contato do ator com o espectador e esta será 

descrita e analisada no próximo capítulo como sendo a primeira modalidade de apresentação 

de Improvisação. Mais uma vez, a Improvisação ganha o destaque previsto tendo um capítulo 

destinado à análise e aprofundamento de sua prática, nas suas distintas modalidades. 

 Neste capítulo que aqui se conclui, foram descritos os procedimentos abordados no 

curso/treinamento Improvisação por Princípios, respeitando a cronologia de aplicação dos 

mesmo e avaliando também suas contribuições e implicações para o desenvolvimento do 

trabalho de ator. Estabeleceu-se ainda um constante diálogo com as falas dos atores-em-

treinamento, entendendo a magnitude de suas percepções e reflexões para a compreensão 

dessa vivência de um treinamento alicerçado na prática da Improvisação. 

 O próximo capítulo pode ser considerado um complemento deste, pois trata também 

de descrever, respeitando a devida cronologia e analisar, em diálogo com os atores-em-

treinamento, uma parte integrante do curso-treinamento ou uma sua dinâmica de trabalho, isto 

é, as apresentações de Improvisação. Tais apresentações recebem a exclusividade de um 

capítulo devido mesmo ao peso e importância que alcançaram na totalidade da prática e na 

proposição de análise da tese. 
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Ilustração 13 – Cartaz de divulgação de apresentação pública na UnB. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

4. CAPÍTULO IV – APRESENTAÇÕES DE IMPROVISAÇÃO 
 

 

 

 A ideia de realizar apresentações de Improvisação é um dos aspectos mais expressivos 

do curso/treinamento Improvisação por Princípios. É uma maneira de ampliar, não somente o 

conceito de treinamento, mas também de propor na prática um espaço efetivo para o ator 

experienciar a arte de atuar diante de uma plateia. Pensada, inicialmente, como procedimento 

de conscientização e desenvolvimento da Relação Ator/Espectador, estas experiências de 

apresentações alcançaram uma tal relevância na pesquisa que cabe ampliar a reflexão a esse 

respeito, por isso a opção de destacá-las em um capítulo à parte. Convém, no entanto, frisar 

que não se trata de um resultado do treinamento como algo que tenha sido preparado e está 

pronto para ser apresentado. No presente contexto, as apresentações de Improvisação estão 

incorporadas ao treinamento como mais um segmento no processo de desenvolvimento do 

ator. Segue, então, as descrições necessárias acerca das modalidades abarcadas por esse 

procedimento e os comentários e análises dos aspectos considerados mais significativos das 

experiências citadas.  
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A proposta de se dividir o conjunto das apresentações de Improvisação em 

modalidades, reflete a necessidade de apontar as diferentes situações de apresentação às quais 

os atores-em-treinamento se submeteram. Essa divisão obedeceu também a uma sequência de 
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introdução apenas inicialmente, ou seja, no decorrer do trabalho as modalidades acabaram por 

se intercalar. Nos primeiros meses só havia as Improvisações internas, depois acrescentaram-

se a estas as Improvisações realizadas para convidados e, posteriormente, as Improvisações 

públicas. Todavia, como elas não são excludentes entre si, ao final do treinamento qualquer 

uma poderia ser realizada a qualquer tempo. O que se quer dizer é que, por um lado, as 

Improvisações internas permanecem enquanto haja treinamento e, por outro, nada impede que 

depois de terem sido realizadas as apresentações públicas, retorne-se àquelas destinadas a 

grupos de pessoas convidadas. Nesse sentido é que se diz que tais modalidades atenderam a 

uma cronologia linear no estabelecimento inicial do curso/treinamento, mas na sua 

continuidade elas podem e devem se intercalar. 
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 Como dito anteriormente, o que se considerou aqui como sendo a primeira modalidade 

das apresentações coincide com a terceira etapa diária do treinamento, isto é, o tempo de 

Improvisação. Por isso mesmo optou-se por concentrar neste capítulo destinado às 

apresentações, todas as descrições, comentários e análises acerca da prática de Improvisação 

que se inicia entre as paredes da sala de trabalho até alcançarem um público variado nas ruas. 

As apresentações internas de Improvisação eram, então, a primeira instância de 

trabalho na Relação Ator/Espectador e tratava-se de Improvisações realizadas na sala de 

trabalho, internamente, no dia-a-dia de treinamento. Neste período do trabalho os 

espectadores eram exclusivamente os atores-em-treinamento que não estivessem em cena e eu 

que, como condutora da prática, assumia nesse momento o papel de plateia. Esta era a 

primeira situação em que os atores teriam espectadores com o quais deveriam estabelecer 

contato.  

Havia também a questão da espacialidade e direcionamento da cena, pois era apenas 

no tempo das Improvisações que os atores precisavam localizar e direcionar suas cenas em 

relação aos espectadores. Nos tempo de preparação e experimentação, usavam o espaço da 

sala livremente, enquanto este momento de apresentação, mesmo que interno, implicava numa 

delimitação da área de Improvisação. Esta, entretanto, era definida, quando muito, por meio 

de fita adesiva que demarcava seus limites.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ver no DVD o clip “Improvisação”. 
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 Outro aspecto significativo desta série de Improvisações realizadas na sala de trabalho 

era a possibilidade de se fazer comentários sobre os improvisos. Às vezes, comentava-se ao 

final de cada Improvisação, outras vezes, ao final de cada rodada, isto é, depois que cada um 

tivesse realizado um improviso com as mesmas indicações. Esses comentários eram tanto 

meus quanto dos outros atores. Essa prática de dar espaço para comentários entre os atores-

em-treinamento era relevante, não somente para aquele que estava tendo sua cena comentada, 

mas também para aqueles que, ao observarem seus colegas, podiam ampliar a percepção do 

próprio trabalho. Esse aprofundamento da auto percepção contribuiu para que os atores 

pudessem identificar melhor suas limitações e seus avanços. 

Havia também dias em que simplesmente não se fazia qualquer tipo de comentário, os 

atores eram instigados a se perceberem e procurarem se auto avaliar de uma Improvisação 

para outra. Desse modo, estabelecia-se uma sequência quase ininterrupta de Improvisações, o 

que era também extremamente importante para os atores se manterem num fluxo de criação 

sem muito tempo para racionalizar acerca do que fazer ou mesmo de como fazer. Manter-se 

num ato quase contínuo de Improvisação, aprofundava a intimidade do ator com a prática do 

improviso.  

No que se refere aos formatos de Improvisação, esta etapa das apresentações era a 

única que incluía todos aqueles anteriormente citados no item 3.5.12, no Capítulo III: as 

Improvisações corporais individuais e em duplas, as histórias também individuais e em duplas 

e as cenas e, com exclusividade, as Improvisações com objetos visíveis, com música, além 

daquelas partindo do Status, Stop e Formas com frases. Cabe, então, como foi anunciado 

anteriormente, acompanhar a trajetória de inserção dos formatos verificando suas 

características, implicações e transformações.  

Inicialmente, em função do trabalho com Viewpoints que estava concentrado na 

experimentação corporal, as Improvisações constituíam-se de apresentações exclusivamente 

corporais e desenvolviam-se basicamente a partir dos Viewpoints. Enquanto no tempo de 

experimentação os atores estavam individual ou coletivamente investigando as possibilidades 

corporais a partir de um trabalho pontual com cada Viewpoint, no tempo de Improvisação 

buscava-se direcionar esse trabalho corporal para uma plateia, ainda que esta fosse, a 

princípio, constituída apenas pelos próprios participantes do treinamento.  

 De certo modo, tais Improvisações corporais poderiam se confundir com coreografias 

e este era um dos desafios para os atores-em-treinamento, isto é, encontrar um meio de 

realizar uma Improvisação corporal construindo uma pequena cena e não uma dança. Não se 

pretende aqui adentrar pela discussão acerca das aproximações e distanciamentos das noções 
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de dança e teatro, entretanto, o que se buscava era criar com o corpo e sem verbalizações, 

improvisos que veiculassem uma sequência de acontecimentos que desencadeasse algum 

sentido para o espectador. Essa preocupação mantinha os atores atentos às especificidades da 

criação de uma cena teatral, distanciando-os de uma coreografia, sem perder, contudo, a 

riqueza da expressividade corporal. Neste sentido, um dos aspectos que chamou à atenção dos 

atores-em-treinamento era a necessidade de estabelecer uma relação direta com o espectador. 

Como estabelecer alguma forma de relação ou de conexão com o espectador, não dispondo da 

palavra, mas conseguindo engendrar sentido à Improvisação por meio de ações corporais e 

capturando, desse modo, a atenção do espectador? Essa era uma questão que norteava desde o 

início as Improvisações corporais e levava os atores a buscarem um corpo presente e 

comunicativo.  

 Desde o início também, um outro aspecto que se mostrou bastante significativo na 

estruturação das Improvisações era o tempo de duração das mesmas. Ainda que, inicialmente, 

esse tempo não tenha sido pré-determinado, deixando os atores livres para improvisar, mas 

tendo que ser interrompidos num dado momento da Improvisação, gradativamente foi sendo 

adotado um tempo de duração específico e anteriormente combinado. Os atores-em-

treinamento, como dito, precisavam desenvolver nessa fase inicial a capacidade de expressar 

o que desejavam com o corpo, num tempo não muito prolongado e, desse modo, adotou-se 

uma prática de realização de Improvisações corporais em um minuto. Esse tempo era 

cronometrado e repassado para os atores de modo que pudessem assimilar essa noção do 

tempo, evitando assim que realizassem improvisos demasiadamente prolongados. Esse timing 

da Improvisação era de extrema importância, no sentido de manter a atenção do espectador 

ligada num tipo de apresentação, em que não havia uma sequência narrativa explicitada pela 

fala. 

 Um tempo de duração pré-determinado para as Improvisações era fundamental 

também, para intensificar a capacidade dos atores organizarem suas apresentações com início, 

meio e fim. Enquanto eram interrompidos a qualquer momento da Improvisação, não estava 

no domínio dos atores finalizar sua trajetória corporal. A partir do momento em que cabia a 

cada um deles controlar seu tempo de apresentação, tornou-se viável a noção de composição 

da cena que estavam improvisando. Sendo assim, aprimoravam sua capacidade de finalizar 

suas apresentações de modo coerente, concluindo uma trajetória corporal que encerrava uma 

ideia. 

 Antes mesmo de inserirmos os Viewpoints de voz, os atores já estavam realizando 

Improvisações com histórias. A princípio a intenção era apenas de articular nessas 
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apresentações o trabalho corporal com as narrativas textuais. Na medida em que inserimos na 

rotina de treinamento os Viewpoints de voz, as Improvisações com histórias passaram a 

constituir também um espaço para trazer os resultados das experimentações vocais realizadas 

na etapa anterior, num trabalho mais direcionado. Enquanto no tempo de experimentação os 

atores trabalhavam com palavras ou frases soltas, frases decoradas usadas de maneira 

aleatória criando diálogos igualmente aleatórios, que serviam basicamente como suporte da 

experimentação vocal; nas Improvisações as variações vocais deveriam estar veiculadas 

coerentemente às histórias, aos personagens, enredos, etc.  

 Uma das preocupações mais fortes nesse processo de integração do trabalho corporal 

com a criação das histórias, é que estas não deveriam empobrecer o resultado daquele, o que 

era bastante comum quando o corpo passava a ser apenas uma ilustração da história que se 

contava. Com isso em mente, num primeiro momento, buscou-se um modo de dissociar as 

ações corporais da narrativa que se desenvolvia. A técnica dos Viewpoints era, sem dúvida, 

um fator que propiciava ao ator um meio de improvisar corporalmente de maneira rica e 

criativa, podendo desprender-se da história. Enquanto a história ia sendo contada, o corpo 

construía um caminho próprio, evitando a literalidade daquilo que estava sendo dito. 

Considerava-se como duas 'narrativas', uma corporal e outra textual que se complementavam, 

se entrecruzavam e, por vezes, se contradiziam, gerando para os espectadores uma ampliação 

das possibilidades interpretativas das histórias. Esses procedimentos acabaram por resultar 

numa caracterização peculiar dessas Improvisações e, aparentemente, era o que lhes 

diferenciavam como Improvisações numa perspectiva de treinamento, ou seja, elas 

mantinham sempre uma qualidade experimental que transparecia nos corpos e ações corporais 

dos atores. 

 Ainda que as Improvisações veiculadas nesse treinamento mantivessem essa 

característica, gradativamente, percebeu-se a necessidade de estreitar mais os laços entre essas 

duas narrativas sem, no entanto, cair na ilustração das histórias. Na verdade tratava-se, por um 

lado, de limpar as ações corporais, ou seja, eliminar os excessos, os elementos que destoavam 

completamente da história ou que não estabeleciam em absoluto conexões com o que se 

estava contando e, por outro lado, de permitir que a narrativa corporal afetasse o texto em 

construção de tal forma a poder transformá-lo, gerando assim um efetivo diálogo entre as 

narrativas corporal e textual.  

 Esse era um trabalho de sintonia fina e bastante árduo para os atores, pois não se 

tratava de depurar uma cena ensaiada na qual cada vez que se realiza percebe-se mais o que 

deve ser melhorado. Na proposta aqui descrita, para que o ator pudesse realizar uma 
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Improvisação em que as narrativas corporais e textuais fossem coerentes e autônomas entre si 

e, mais do que tudo, precisas no expressar das ideias, exigia-se desse um profundo e efetivo 

aprimoramento na sua capacidade de lidar com o imediato, com o aqui e agora, ao estabelecer 

prontamente tal Improvisação, visto que esta não poderia ser “consertada”.  

 Quando se comentava com os atores a respeito dos aspectos a serem melhorados no 

trabalho que haviam acabado de apresentar, estes obviamente só poderiam ser revistos numa 

próxima Improvisação, visto que normalmente não as retomávamos. O que, então, estava-se 

buscando desenvolver não era a cena em si, o que havia sido expresso ou o modo de expressá-

lo, e sim, a habilidade do ator em propor uma Improvisação que funcionasse, ou seja, que 

fosse interessante para o espectador, mas que ao mesmo tempo fosse rica em experimentações 

corporais e vocais, próprias de um espaço de treinamento. E um dos fatores fundamentais para 

esse êxito, conforme se foi percebendo era, justamente, a competência para estabelecer um 

consistente fluxo verbal e corporal diante do espectador, evitando que este fluxo se tornasse 

uma avalanche verborrágica ou de ações corporais ou que, ao contrário disto, ficasse 

interrompido por uma excessiva crítica pessoal que tendia a descartar todas as ações ou ideias 

como sendo inadequadas e ruins. E era significativo o quanto isso era perceptível pelo 

espectador, ao menos, enquanto os espectadores eram os próprios atores. Lívia Fernandez 

comenta uma Improvisação recém realizada por um colega: 

 

Eu acho que o que você fez é essa coisa de estar com o dedo de fora [...]: 
'Isso não pode. Isso deve estar chato e literal. Vamos fazer alguma coisa 
subjetiva.' Eu entendi assim quando eu assisti. Eu via nitidamente você se 
podando. Porque isso vem comigo também: 'Ah não, isso é chato'. (Lívia 
Fernandez, Transcrição do registro em vídeo – 12 de julho de 2010) 

 

 Essa questão traz à tona um outro aspecto acerca do improvisar, e este pode ser 

considerado essencial para a compreensão do trabalho do ator: a relação entre controle e 

entrega. A noção de entrega aqui veiculada refere-se à postura do ator diante do trabalho e 

aproxima-se muito do Princípio da Plenitude, por que implica numa inteireza do ser. Estar 

entregue é não criar restrições e impedimentos para a atuação, deixar-se afetar pelos 

diferentes estímulos pessoais ou do meio. Por outro lado, a noção de controle refere-se, 

principalmente, à questão da consciência, o que completa a ideia do estar pleno, quer dizer, o 

ator se deixa afetar pelo que o envolve – o espaço, as pessoas, os acontecimentos – mas não 

perde a noção de risco, de coerência, da necessidade de estruturar sua Improvisação com 

início, meio e fim, não perde a escuta do outro, enfim, manter o controle é manter plena e 

presente sua consciência. A meu ver, o que se busca aqui é o caminho do meio, ou seja, um 
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equilíbrio entre entrega e controle. O ator necessita se entregar para que efetivamente haja 

uma fluência de ações e histórias, mas tem uma consciência que o mantém, que o sustenta e o 

impede de se perder completamente nesse fluxo. Quando argumentava acerca da necessidade 

de o ator ter domínio sobre as próprias ações, Samir Andreoli comenta: 

 

[...] ele tem um certo descontrole, mas [...] É um descontrole controlado, 
monitorado e quem monitora é você. Você é o ator que tem que estar 
consciente do que está fazendo sempre, que tem de ter este controle: das 
coisas que acontecem; dos inícios, meios e fins; do desenvolvimento das 
coisas. (Samir Andreoli, Transcrição do registro em vídeo – 16 de junho de 
2010) 

  

 Esse fluxo perseguido pelos atores torna-se realidade na medida em que estes 

conseguem permitir que as ideias e ações e reações e percepções fluam através de seus corpos 

e mentes e permaneçam assistidas por suas consciências. “Assistidas” aqui entendido tanto no 

sentido de serem observadas como, no sentido de serem “socorridas” quando necessário. Essa 

demanda, entretanto, deve estar presente ao longo de todo o processo do treinamento, ou seja, 

desde a preparação, passando pela experimentação, para chegar à Improvisação cada vez mais 

efetiva. Em relação à preparação, em especial quando esta já consiste na Construção de 

Energia, o ator deve permanecer consciente de cada movimento que realiza e, ao mesmo 

tempo, se permitir contagiar e se entregar ao fluxo de energia que se vai estabelecendo no seu 

corpo. Destaco também a importância do tempo de experimentação ao afirmar que: 

  

Agora, é importante, por exemplo, que no processo da experimentação, você 
esteja o mais consciente possível. Quanto mais consciente você estiver no 
processo da experimentação, você vai se impondo as coisas [Viewpoints, o 
trabalho com variação e manipulação de energia, etc.] que na hora da 
Improvisação começam a aparecer. (Mônica Mello, Transcrição do registro 
em vídeo – 16 de junho de 2010) 

  

 Digo impondo, no sentido da intencionalidade de experimentar cada estratégia de 

trabalho mas, ao mesmo tempo, ficar aberto ao que destas possa resultar. Sendo assim, no 

tempo de experimentação é fundamental que o ator se coloque atento à necessidade de  passar 

por cada Viewpoint ou outro elemento que esteja trabalhando nessa etapa, garantindo assim 

uma efetiva ampliação do seu repertório corporal, mas atento também ao desencadear de 

ações que são geradas na medida em que ele, efetivamente, dá espaço ao fluxo de 

transformações que o próprio corpo sugere. O comentário de Júlia Fagundes talvez ilustre 

melhor essa prática: 
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Resgatar os Viewpoints no trabalho não é assim: 'Agora é tal coisa'. É assim, 
acontece uma coisa e você ao mesmo tempo vai percebendo: 'Oba, tal coisa!' 
E ai, puxa uma outra ideia […] 'Ah, e se isso aqui perdurar? E se isso aqui 
for cortado pra outra coisa?' Dessa relação de jogo pelo jogo mesmo, que 
envolve emoção, envolve uma série de coisas, envolve reação pura. (Júlia 
Fagundes, Transcrição do registro em vídeo – 19 de maio de 2010) 

 

 E o comentário de Lívia Fernandez ressalta a importância de se estar atento também 

ao corpo: “E ai é aquela coisa do corpo mesmo, que não é separado disso. O  corpo sugere, o 

movimento por si sugere alguma coisa. É muito forte[...]” (Transcrição do registro em vídeo – 

23/04/2010). Ao mesmo tempo que se reforça a importância de o corpo estar num fluxo livre 

e assistido, há que se perceber a relevância, no ato de improvisar, de histórias que se vão 

constituindo ao longo do processo, sem estar previamente resolvidas ou mesmo esboçadas. 

Diariamente, no treinamento, atentava-se para a necessidade de essas histórias serem também 

fruto de um fluxo vivo de ideias que surgem do próprio corpo, em diálogo constante com a 

nossa imaginação. Essa disponibilidade foi também bastante frisada pelos atores-em-

treinamento, tanto em relação à dificuldade de todos em estabelecê-la, ou seja, de realmente 

deixar fluir a história sem que esta seja pré-determinada por um pensamento lógico, como a 

dificuldade que as histórias previamente estabelecidas no pensamento podem gerar na 

realização de uma Improvisação: 

   

Por exemplo, eu entrei na primeira Improvisação com uma história já [...] eu 
disse: Vou experimentar contar essa história. [...] Mas, lá dentro, com a 
história, não rolou: 'Meu Deus do céu cadê a historia?' Não sabia contar a 
história. Isso foi interessante... Foi ruim. […] eu acho que eu fiquei muito 
parado, tentando lembrar da história. (Samir Andreoli, Transcrição do 
registro em vídeo – 28 de maio de 2010) 
 

  

 E ainda: 

 

A gente começa a não ouvir porque já está com a coisa toda estruturada na 
cabeça e começa a não prestar atenção. [...] Então, nesse sentido, eu vejo 
extremamente desafiador que a gente consiga manter um corpo em atividade 
e manter essa história fluindo. Acho que são dois fluxos, o fluxo de ação e 
de histórias que precisam estar abertos para isso. (Mônica Mello, 
Transcrição do registro em vídeo – 28 de maio de 2010) 

 

 A dificuldade em permitir-se entregar ao fluxo corporal ou verbal, reflete ainda um 

receio de que, o que quer que seja dito ou feito o seja por um ato reflexo trazendo apenas as 

ações e histórias próprias das tendências de cada um. Como comentei anteriormente, as 
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tendências tem relação com os condicionamentos, com os vícios corporais, ou com um 

imaginário restritivo, ou mesmo com uma auto crítica inflexível. Júlia Fagundes usa a 

expressão “o trem2 que me veio” para designar alguma ideia ou ação que surge no calor da 

Improvisação e considera que isso acaba sendo sempre uma das tendências pessoais de cada 

um. No entanto, o que se acredita aqui é que é justamente por meio do treinamento que o ator 

poderá, não eliminar todas as suas tendências, mas aprender a lidar com elas:  

 

[…] cada vez mais essa organicidade no fazer com o corpo e com a história 
é o que vai acontecer. Na medida em que faz, faz, faz... treina, treina, 
treina... E ai passa a ser “o que vem” porque   “o que vem” é isso, é uma 
coisa rica, “o que vem” é complexo, não é condicionado, mas é um corpo 
aberto para as possibilidades. Ai passa a ser um “o que vem” bom. Está 
disponível. (Mônica Mello, Transcrição do registro em vídeo – 12 de julho 
de 2010) 

 

 Refletindo sobre a relação entre o fluxo corporal e verbal no processo de 

Improvisação, ocorre que esta refira-se a um modo diferenciado de pensar, um pensar 

corporificado. Numa tentativa de pôr em palavras, é como se o ator direcionasse sua atenção 

para o movimento que está realizando, de tal modo que a mente se funde ao fazer do corpo, 

acompanhando seu fluxo e percebendo/participando de suas transformações, sem interferir 

intencionalmente no movimento.  

 Essa é uma atitude do ator que não é nem totalmente passiva e nem totalmente ativa, 

isto é, ele deve estar ao mesmo tempo agindo com o corpo e observando por meio da mente e 

vice-versa, agindo com a mente e observando com o corpo, de modo que ambos estejam em 

sintonia, em unidade. Essa atitude traz mesmo um paradoxo porque, se por um lado tem essa 

“alguma coisa que vem”, como algo que acontece para além da nossa intenção imediata, que 

não foi previamente determinado; por outro lado, é mister que o ator desenvolva a capacidade 

de se auto provocar, de se auto-estimular na busca das ações a serem realizadas. Desse modo, 

o ator está permanentemente lidando com essas dualidades: entrega/controle; passivo/ativo; 

corpo/mente, buscando, entretanto, sua unidade, ou melhor, buscando sua Plenitude. Essa é, a 

meu ver, a principal função do treinamento de ator alicerçado na Improvisação, quer dizer, na 

Improvisação o ator desenvolve a capacidade de viver como que em uma “corda bamba”, com 

todo o risco que esta sugere ou em um espaço entre: entre deixar fluir e provocar, entre 

deixar-se afetar e afetar o outro intencionalmente, entre o devir e o agir. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 A palavra “trem” aqui é usada como o regionalismo mineiro que pode ser entendido como o termo genérico 
“coisa”. 
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 Retomando a sequência de mudanças ou acréscimos no que se refere aos formatos de 

Improvisação veiculados no treinamento, cabe ainda acrescentar as Improvisações em duplas 

que se dividiam em dois tipos: histórias e cenas. Nas Improvisações em duplas com histórias, 

estas eram contadas coletivamente e às vezes em trios. A diferença em relação às 

Improvisações de cenas é que estas implicavam em situações que estavam acontecendo no 

presente, no momento mesmo da cena e os atores interagiam por meio de diálogos, enquanto 

aquelas tratavam-se de histórias sobre algo que já havia supostamente acontecido e estava 

sendo presentificado tanto pela fala do narrador, como pelo eventual aparecimento de 

personagens na história, ambos representados pelo ator. Sendo ambas Improvisações, tudo era 

criado no momento presente, mas ao contar as histórias os atores-em-treinamento deveriam 

dar a entender que estas já haviam acontecido.  

 Nesses formatos de Improvisação, todas as questões sobre as quais se refletiu 

anteriormente, podem ser igualmente aplicadas, isto é, a questão do tempo, da 

entrega/controle, do fluxo corporal/verbal. Todavia, o que se percebeu é que o grau de 

complexidade, por exemplo, nessa relação entrega/controle seria bem maior no trabalho em 

duplas e trios, pois que os atores necessitavam, além de se entregar ao seu fluxo de ideias e 

ações, abrir-se para o que propunha o outro e aceitar que nem tudo ocorreria conforme suas 

intenções e ideias. O controle neste caso deveria incluir as ações do outro, não no sentido de 

um controlar o outro, mas no sentido de estarem conectados, atentos a cada ação, de modo 

que cada ator não podia parar de estabelecer um meio de comunicação permanente com o 

outro por meio de algum sentido, senão visual, ao menos auditivo ou até mesmo tátil. Sua 

conexão com o outro deveria ter o mesmo nível de profundidade que deveria ter consigo 

mesmo. Nesse grau de cumplicidade era possível uma relação efetiva de entrega e controle. 

 Outro aspecto bastante significativo da prática de Improvisação presente tanto no 

trabalho individual como em duplas ou trios eram as noções de abandonar e jogar fora. Estas 

estavam diretamente relacionadas com a ideia de entrega e controle dos fluxos tanto corporal 

como verbal. O ator-em-treinamento na realização de uma Improvisação precisa ter a 

capacidade de abandonar qualquer elemento cujo interesse possa ter se desgastado, seja uma 

ação que venha repetindo, ou o direcionamento de uma história, ou apenas a mudança de um 

plano corporal, etc. Pode-se dizer que é semelhante à Duração nos Viewpoints, ou seja, 

perceber o quanto pode ou deve prolongar uma determinada ação ou descartá-la em busca de 

novas ações. Na verdade, o abandonar implica num certo desprendimento do ator e sua 

abertura para novos materiais, enquanto o jogar fora refere-se à uma falta de escuta para 

perceber os novos materiais surgindo e seu consequente desperdício. Se por um lado, o ator 



 174 

deve ter essa capacidade de descobrir, aproveitar e abandonar diferentes elementos da sua 

Improvisação e a essa capacidade pode-se comparar a maneira como brinca uma criança:  

 

A criança tem dois comportamentos muito típicos e acho que é com esses 
dois que a gente trabalha: ela repete uma mesma ação “quinhentas mil” 
vezes, mas ao mesmo tempo ela passa de uma coisa pra outra também com 
muita tranquilidade. Então, se ela está por horas aqui brincando com alguma 
coisa, na hora que vier outra, ela vai pra lá e ela não está nem ai, ela não 
sofre porque ela largou, e a gente sofre, a gente fica com pena, a gente não 
quer deixar aquilo que a gente descobriu, que é lindinho, que é maravilhoso. 
(Mônica Mello, Transcrição do registro em vídeo – 23 de abril de 2010) 

 

 Por outro lado, o que ele deve evitar é o equívoco de jogar fora, de desperdiçar algo 

precioso. Isto ocorre quando o ator não aproveita algo que surgiu, como uma ação que ele 

inicia mas aborta antes mesmo de desenvolver, ou algum incidente vindo da plateia que ele 

ignora, ou uma ação vinda de outro ator, etc. Seja o que for, é algo que o ator não aproveita 

por que não viu, não ouviu, não percebeu ou porque julgou que não era bom. No entanto, esse 

julgamento pode resultar de um discernimento inadequado ou do excesso de auto crítica. Mais 

uma vez, trata-se de o ator desenvolver uma sintonia fina e ser capaz de perceber a sutil 

diferença dentre os materiais que surgem, sabendo aproveitá-los quando são interessantes, 

transformá-los quando necessário ou dispensá-los quando inadequados. 

 Segundo Johnstone, uma regra básica na Improvisação é a ideia de aceitação, aceitar o 

jogo, aceitar a jogada, não apenas a que vem do outro, mas a que parte de si mesmo. Na 

verdade, a ideia completa é proposta/bloqueio/aceitação. O autor defende a ideia de que os 

improvisadores devem ser capazes de aceitar tudo o que lhes for proposto e a não aceitação é 

uma forma de bloqueio do outro, uma forma de agressão mesmo. “Os bons improvisadores 

parecem ser telepatas; tudo parece pré-estabelecido. Isso é porque eles aceitam todas as 

propostas feitas.” ( JOHNSTONE, 1995, p.99)  E acrescenta: 

 

Uma vez que se aprendeu a aceitar as propostas, então nunca mais um 
acidente vai interromper a ação.[...] Um ator que aceita tudo o que acontece 
parece ser supernatural; essa é a coisa mais maravilhosa da Improvisação: de 
repente você está em contato com pessoas sem fronteiras, cuja imaginação 
parece funcionar sem limites.” (1995, p.100) 

 

 As indicações dadas para a realização das Improvisações variavam bastante ao longo 

do processo. Muitas vezes não havia uma indicação, tratava-se apenas de um formato. Por 

exemplo, um ator deveria realizar uma Improvisação individual com história. Neste caso, não 

era dado tema e a história seria uma criação exclusiva do ator, ou seja, o ator partiria apenas 



 175 

de alguma ideia que lhe ocorresse naquele momento: imagem, ação, personagem, fato 

ocorrido na sua própria vida no passado ou no presente, etc. De qualquer modo, não havia um 

mote inicial imposto ao ator.  

Outras vezes, a referência para a realização de uma Improvisação era algum 

Viewpoint, por exemplo, dois atores deveriam realizar uma cena alternando Tempos, ou seja, 

se um estivesse lento o outro deveria estar rápido ou hiper rápido e a partir dessas variações 

de Tempo, no corpo ou na fala, é que os atores construiriam uma cena em dupla. Mais uma 

possibilidade era improvisar de tal modo que cada ator estivesse num plano diferente do 

outro, sendo que, se um deles transitava do plano baixo para o médio ou alto, o outro teria que 

reagir a essa mudança gerando um fluxo de ações e reações corporais entre os dois, 

constituindo assim a cena. Essa indicação sobre aos planos acabava por desencadear o 

trabalho com mais um Viewpoint, isto é, a Reação Cinestésica, que refere-se justamente a esse 

afetar entre os corpos em movimento e o imediatismo de suas reações. 

 Além de indicações corporais eram dadas também palavras, frases, títulos para as 

histórias, ou temas. Como sugestão de Júlia Fagundes para incremento das Improvisações 

foram criadas as latinhas3 com todos esses motes. Antes das latinhas já havíamos utilizado 

palavras e frases como ponto de partida para Improvisação, no entanto, estas eram pensadas 

no momento em que se daria a Improvisação, o que gerava não somente uma perda de tempo 

no treinamento, como também uma certa indução de alguma palavra ou frase que nos 

parecesse interessante para improvisar naquele momento. Assim, a introdução das latinhas 

que haviam sido preenchidas com palavras, frases ou temas anteriormente pensados agilizava 

o processo e gerava no ator a obrigatoriedade de realizar uma Improvisação com aquele mote 

tomado ao acaso de dentro das latas. Todas elas foram selecionadas de dicionários, livros e 

periódicos de diferentes temáticas de modo que proporcionassem uma grande variedade de 

referências para o ator. A intenção era a de criar uma fonte semelhante àquela encontrada nas 

ruas, ou seja, com toda sorte de frases e temáticas, simples, complexas, infantis, subjetivas, 

engraçadas, etc. que pudessem surgir da plateia na medida em que esta fosse requisitada a 

fornecer frases e palavras sobre as quais os atores-em-treinamento improvisariam.!

A maneira do ator utilizar o material dado poderia variar, quer dizer, ele poderia usar a 

palavra como uma referência de imagem ou dizer a palavra no meio da Improvisação, assim 

como a frase também. Na utilização desses materiais várias manobras foram empregadas, 

como: dar várias palavras, ou palavras distintas para cada ator sendo que ambos estariam 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3A ideia era de ter algum recipiente no qual colocar montes de palavras, frases, temas, títulos anotados em tiras 
de papel, que estariam disponíveis para o ator sempre que quisesse um ponto de partida textual. 
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improvisando juntos ou dar a mesma palavra para todos os atores de modo que cada um faria 

uma Improvisação diferente com a mesma palavra, etc.  

 Na utilização da música era comum experimentar uma mesma música para todos os 

atores, mas nesse caso, os últimos atores acabavam, até certo ponto, por assimilar a música, 

de modo que ao realizarem a Improvisação já tinham uma boa noção do que fazer. Por isso, 

sempre que se propunha a utilização de uma mesma música para todos os atores, variava-se a 

ordem de apresentação, de maneira que cada vez um deles tivesse a oportunidade de 

improvisar com uma música que nunca havia ouvido antes. 

Assim como nas Improvisações corporais, o maior desafio em improvisar com música 

era o ator conseguir se manter criando uma cena e não uma dança. O que para nós que 

assistíamos denotava a diferença entre a cena e a dança, é que, nesta o ator criava uma 

movimentação que se alinhava com a melodia e o ritmo da música, mas pouco ou nada 

sugeria em termos de significação, ou melhor, em termos de ação mesmo. Já na cena, ao invés 

de o ator seguir a música, ele tentava propor um diálogo com esta, de modo que seus 

movimentos não ficassem limitados por ela e que suas ações se dessem numa tal sequência 

que engendrassem algum sentido para o espectador. 

 Já com o tecido fazíamos Improvisações livres ou com música ou em interação com 

algum Viewpoint. No caso desses improvisos a questão é que não havia, por exemplo, um 

tema, todavia, o que norteava a criação era a relação que o ator estabelecia com o objeto, no 

caso o tecido. Era das possibilidades de relação que o ator ia construindo uma Improvisação 

diante do espectador, criando conexões entre uma ação e outra, gerando algum sentido, ou 

melhor, dando elementos para a construção de sentido por parte do espectador. 

 As Improvisações com tecido em interação com músicas traziam dois referenciais: o 

objeto e a música. A música era, de modo geral, muito determinante do resultado. Para que o 

ator não fosse completamente dominado por esta, era estimulado, como dito anteriormente, a 

estabelecer um tipo de diálogo, uma troca. Assim, o ator propunha ações que se chocavam e 

até se opunham à atmosfera proposta pela música, ou mesmo um contraste de ritmos. 

 Em relação à interação tecido/Viewpoints, uma das possibilidade experimentadas era a 

Improvisação usando Formas, com e sem frases, inserindo nessas a utilização do objeto. De 

modo geral, no tempo de experimentação os atores-em-treinamento costumavam fazer 

paradas quase instantâneas para perceber a Forma criada com o corpo. Nesse momento da 

Improvisação iniciava-se da mesma maneira, quer dizer, com micro parada, nas quais o ator 

dizia uma frase ao criar a Forma e, gradativamente, esse tempo ia sendo cada vez menos 

interrompido, criando um fluxo de Formas corporais e frases, gerando assim uma cena. Essa 
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era uma estratégia de Improvisação que mantinha uma riqueza expressiva tanto corporal como 

verbal, gerando encaminhamentos realmente inusitado nos diálogos que se estabeleciam entre 

os atores. 

Uma dinâmica muito significativa era a realização de Improvisações individuais ou em 

dupla, com e sem o tecido. Neste caso, os atores eram instigados a repetir sem o tecido, uma 

Improvisação que havia sido realizada com este. Desse modo, com as ações já estabelecidas, 

o ator buscava retomar a relação com aquele objeto por meio de sua memória corporal. Esta já 

se tratava de uma Improvisação com roteiro pré-estabelecido, que era a própria Improvisação 

realizada anteriormente, mas o foco estava na tentativa de retomar no corpo, sem o objeto 

presente, as tensões experimentadas, as conexões estabelecidas, os focos, as ações, ou seja, 

todos os elementos que afetavam o ator corporalmente e que este poderia retomar, no 

momento presente daquela segunda Improvisação. 

 Essa prática de omitir o objeto antes presente, passava a ser utilizada pelos atores 

mesmo quando não requisitada, ou seja, acontecia de eles realizarem uma Improvisação tendo 

em mente e no corpo a presença de algum objeto, que não era visto pelo espectador. Era 

interessante o modo como esta prática proporcionava ao ator o estabelecimento de um foco 

claro para sua ação. E, ainda que não estivesse explícito para o espectador do que se tratava, 

este percebia que algo estava acontecendo ali, e podia deixar sua imaginação se conduzir por 

aquele fio de ações proposto pelo ator, dando a elas o sentido que quisesse. 

Ainda que esse tipo de apresentação proporcionasse ao ator-em-treinamento o conforto 

de estar no seu espaço cotidiano de trabalho, entre colegas que compartilhavam a mesma 

situação e num ambiente de aprendizagem, ainda assim, como primeiro momento para o ator 

colocar-se diante do espectador essa etapa era essencial. Era nesta fase que o ator mais ousava 

buscar possibilidades, vivenciar situações, superar dificuldades, enfrentar limitações, etc. Por 

outro lado, um grande desafio que surgiria na etapa das apresentações públicas, era o de 

manter esse espírito de investigação diante do grande público, sem apelar para as soluções 

fáceis e já experimentadas. Depois de um período de assimilação das técnicas – Viewpoints e 

Impro – teve início o processo de transbordamento para além do espaço de treinamento, isto 

é, apresentações que contavam com outros espectadores que não aqueles integrantes do 

curso/treinamento. 
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 As apresentações para convidados atendiam a algumas demandas: primeiro a ideia de 

chamar pessoas, preferencialmente, da área das artes cênicas, que estariam conscientes de que 

a apresentação a que assistiriam tratava-se de um espaço de investigação e não de trabalhos 

elaborados e prontos para serem levados diante de um público e, em segundo lugar, a ideia de 

proporcionar ao final das apresentações um tempo de comentários sobre o que se observou, e 

ainda, ao final de tudo, o retorno dos integrantes do treinamento às questões discutidas para 

repensar sua prática à luz dos comentários. 

 Foram três as apresentações para convidados: a primeira no dia 14 de julho, a segunda 

em 20 de outubro e a última em 10 de novembro de 2010. As duas primeiras foram realizadas 

na Universidade de Brasília, no próprio horário e sala em que eram realizados os encontros do 

treinamento, a terceira apresentação para espectadores convidados foi realizada em São Paulo, 

durante o VI Congresso da Abrace – Associação Brasileira de Pesquisa em Artes Cênicas, 

como parte de uma comunicação apresentada no GT – Processos de Criação e Expressão 

Cênicas. No dia 14 de julho, ainda contávamos com a participação de Mariana Brites, que 

deixou o treinamento apenas em agosto. Em outubro eram então Júlia Fagundes, Lívia 

Fernandez e Samir Andreoli e na última apresentação para convidados, em novembro, apenas 

Júlia Fagundes e Samir Andreoli, visto que Lívia Fernandez não pode deslocar-se para São 

Paulo.  

As apresentações para espectadores convidados seguiram um  roteiro (Ilustração 15) 

pré-fixado alguns dias antes da apresentação e experimentado durante os encontros seguintes 

de maneira que os atores-em-treinamento ficassem familiarizados com esse modus operandi. 

Segundo este roteiro, a primeira hora e meia do treinamento permanecia restrita à participação 

dos atores e consistia nos tempos de preparação e experimentação ou, respectivamente, a 

Construção de Energia e a pesquisa de Viewpoints Corporal e Vocal. Na primeira 

apresentação consideramos necessário que os atores já fizessem algumas Improvisações antes 

de entrarem os convidados, mas já em outubro, optamos por ampliar o tempo de 

experimentação. Em São Paulo, como não havia nem o tempo nem o espaço adequados para a 

mesma preparação, os atores-em-treinamento encontraram uma área mais isolada no local do 

evento e tiveram em torno de meia hora para se preparar. O tempo, na verdade, não foi um 

problema pois, conforme explicado no item sobre a Construção de Energia, já se estava 

trabalhando um processo de preparação mais abreviado, visando, justamente, as situações 

diversas de apresentação nas quais os atores poderiam se encontrar. 
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 Na sequência do roteiro, cada apresentação tinha aproximadamente 40 minutos de 

Improvisações que se distribuíam nos diferentes formatos. As duas primeiras apresentações 

seguiram o tempo previsto, mas na comunicação da Abrace, como não havia a mesma 

disponibilidade de tempo, o número de Improvisações teve que ser reduzido e os atores se 

ativeram a dois formatos: corporal individual e histórias em duplas. 

No que se refere aos comentários dos convidados, antes de dar início às 

Improvisações, foram explicitados os principais aspectos que se pretendia que eles 

observassem na apresentação. Como se pôde verificar no roteiro (Ilustração 15) eram três as 

questões iniciais a serem observadas: as relações estabelecidas com o público; a viabilidade 

de se levar Improvisações desse modo para o público e o tempo de duração das 

Improvisações. Essas questões pretendiam dar um norte inicial aos comentários que não 

deveriam restringir-se à questão de gosto, mas de eficácia das Improvisações. Esta eficácia 

referia-se, principalmente, às relações com o espectador, mas derivava daí o potencial da 

Improvisação na geração de sentidos alcançáveis pelo espectador, bem como o timing da 

Improvisação refletindo a capacidade do ator de dosar o tempo de duração das mesmas. De 

certo que não havia qualquer tipo de restrição a comentários que fossem além das questões 

aqui apontadas, mas estas ao menos norteavam o momento inicial de reflexão.  

Nessas sessões voltadas para um público convidado, de modo geral, havia uma maior 

concentração de pessoas da área de artes cênicas, sejam professores, alunos da Universidade 

ou atores. Sendo assim, havia uma grande expectativa do grupo de atores-em-treinamento 

pelo retorno dado por profissionais da área, mas que não estavam dentro do processo  

Das apresentações para convidados que foram registradas 4 , os comentários 

constituíram verdadeiras contribuições para o desenvolvimento dos atores, tanto no sentido de 

confirmarem a eficácia de algumas opções do treinamento, como no sentido de gerarem 

questionamentos acerca de outras opções. 

Na apresentação do dia 14 de julho de 2010, um dos aspectos comentados, 

inicialmente pela Prof.ª Dr.ª Rita de Almeida Castro e reforçado por outros comentadores, era 

a surpresa ao compreender que o que acabara de assistir tratava-se exclusivamente de um 

material improvisado, tanto no que se refere às ações corporais como no que se refere às 

histórias contadas. A surpresa era causada especialmente em relação ao corpo, visto que para 

aqueles espectadores os corpos pareciam veicular partituras corporais previamente elaboradas 

e memorizadas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Apenas as apresentações para convidados realizadas em Brasília foram registradas, devido a questões técnicas. 
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A esse respeito, tanto os atores-em-treinamento quanto eu, nos questionamos o que 

exatamente isso significaria: que as Improvisações eram absolutamente previsíveis e pareciam 

apenas uma repetição mecânica do que se havia feito anteriormente ou que a sensação de 

partitura se dava devido à precisão com que os corpos realizavam as ações? Os comentários 

que se seguiram apontavam em dois sentidos, principalmente: uma efetiva precisão nos 

movimentos corporais, mas também um excesso. Como se o corpo “falasse” demais e muitas 

vezes indo por caminhos, aparentemente, muito distintos das histórias ou diálogos que se 

desenrolaram. De certo modo, isso refletia justamente o que havíamos trabalhado até então, 

ou seja, uma ampliação bastante significativa do corpo expressivo, através dos Viewpoints; 

mas reflete também um excesso, de corpos que não silenciam. O que se filtrou dessa 

discussão, mais enfaticamente, era a necessidade de trazer corpo e texto/voz de uma maneira 

mais integrada. Essa percepção acabou por influenciar as fases posteriores de trabalho, de 

modo que se buscou estreitar essa relação sem perder, contudo, a riqueza da expressividade 

corporal alcançada com o treinamento de Viewpoints. 

Um outro ponto recorrente nos comentários foi justamente a principal meta das 

apresentações, isto é, a questão da relação que os atores-em-treinamento estavam ou não 

estabelecendo com os espectadores. Salvo alguma situação particular em alguns momentos, 

pode se dizer que, de modo geral, os atores furtaram-se ao olhar dos espectadores. Não que 

esta seja a única maneira de estabelecer contato com a plateia mas, o olhar é, sem dúvida, um 

aspecto bastante significativo dessa relação. Ocorreu na sequência de Improvisações deste dia 

de os atores se fecharem no espaço de atuação, estabelecendo pouca ou nenhuma 

comunicação com a plateia. Perceber este fato e buscar entender as razões que levaram a isso 

foi uma tarefa que mobilizou cada ator daí em diante. Mais um aspecto foi trazido à tona tão  

logo a apresentação e a conversa foram dadas como concluídas e os atores passaram a 

comentar entre si aquela experiência. Foi o fato de esse primeiro contato com uma plateia 

estranha àquela formada por nós, ter gerado realmente uma tendência à autoproteção, que os 

atores encontraram na esquiva do olhar. 

Numa abordagem bastante distinta, um dos convidados, João Porto Dias, estudante 

pesquisador integrante do Nutra, contribuiu com uma observação num aspecto que, até então, 

não estava sendo diretamente abordado, mas que é de extrema importância para o treinamento 

e que, a meu ver, refere-se mais especificamente ao nível pré-expressivo do trabalho de ator.  

 

Eu acho que vocês encontraram um lugar à vontade. Mais à vontade do que 
a obrigação de fazer uma coisa bem feita. Estou falando enquanto ator, 
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enquanto atriz. Uma segurança que não é a segurança do impenetrável, mas 
a segurança do fluir no corpo. Eu percebi isso. E quando vai ganhando 
segurança, vai jogando... uns mais, uns ainda estão buscando, mas chega 
algo pra gente. (João Porto Dias, convidado da apresentação de 
Improvisações, Transcrição do registro em vídeo –  14 de julho de 2010) 

 

O ator e pesquisador João Porto atentou  para um estado que os atores transpareciam e 

que estava além da expressividade dos seus corpos ou do interesse nas cenas e histórias que 

contavam, mas que de algum modo o atingia. A meu ver, essa segurança a que ele se refere, 

esse “lugar à vontade”, muito tem a ver com o estar pleno, inteiro, haja o que houver. De certo 

modo, estivesse o corpo e o texto se entrechocando, e mesmo que os atores ainda não 

estivessem conseguindo estabelecer uma efetiva comunicação com a plateia; o que se podia 

perceber é que eles já conseguiam se fazer presentes e se apropriavam daquele pequeno 

espaço de atuação. 

Tendo, até então, transcorrido apenas pouco mais que três meses do curso/treinamento 

em análise, o que se percebeu dos comentários e reflexões advindas dessa primeira 

apresentação, era a necessidade de investir em mais apresentações, de modo que o ator ficasse 

cada vez mais íntimo com a situação de apresentação diante do público. Por outro lado, o dia 

14 de julho foi o último dia de trabalho antes do recesso que já se havia estabelecido para o 

período de 15 de julho a 02 de agosto e, ao retornar as atividades, novos procedimentos de 

trabalho foram inseridos à prática, conforme se pode observar na linha do tempo do 

treinamento. Devido ao processo de apropriação desses novos procedimentos, em especial nas 

Improvisações, a segunda apresentação para convidados ocorreu apenas em 20 de outubro de 

2010. 

Diferentemente da primeira apresentação, em que a totalidade das pessoas presentes 

era da área das artes cênicas, nesse dia 20 de outubro havia uma presença expressiva de  

convidados de áreas profissionais diversas e alguns deles se dispuseram a comentar as 

Improvisações ao final da apresentação. Dessas ponderações o que foi recorrente dizia 

respeito a uma das maiores dificuldades dos atores-em-treinamento, que era a eficácia ou a 

ineficácia destes em romper com suas tendências corporais e vocais, buscando transformar 

seus corpos na medida em que estes veiculavam diferentes personagens a cada Improvisação. 

Como já se falou anteriormente acerca dessas chamadas tendências, não se pretende por meio 

do treinamento extirpá-las do ator, o que na verdade seria impossível e desinteressante. Mas a 

prática da Improvisação, em especial com a utilização dos Viewpoints, proporciona ao ator 

um amplo leque de possiblidades corporais das quais esse pode dispor quando necessário. 
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Todavia, o que se observou nessas Improvisações que ultrapassavam o espaço da sala de 

trabalho era o retorno ao que se pode chamar de uma zona de segurança, em que o ator acaba 

por apelar para seus recursos mais arraigados. A interlocução com os convidados dessa 

apresentação apontaram para essa questão fundamental do trabalho do ator, que na verdade 

não se restringe à prática específica desenvolvida no treinamento Improvisação por 

Princípios, mas permeia a atuação teatral como um todo. 

 Ao final de cada apresentação, apenas entre os participantes do treinamento, 

costumávamos retomar os comentários realizados pelos espectadores convidados, bem como 

nossas expectativas em relação aos mesmos. Esse era igualmente um momento de críticas e 

reforços para todos. Certamente que havia uma preocupação com as Improvisações em si, de 

como aconteceram, se pareciam ter interessado aos espectadores e, também, sobre os 

desempenhos pessoais de cada um: se estiveram adequados, interessantes ou não. Todavia, o 

que se buscava nesses momentos era concentrar na questão primordial à qual se destinavam as 

apresentações, isto é, a maneira como se deu a Relação Ator/Espectador. 
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 Seguindo então as etapas de introdução das modalidades de apresentação, esta seria a 

última na sequência de constituição do curso/treinamento. As apresentações voltadas para o 

público em geral eram como um ápice das experimentações para um efetivo estabelecimento 

da Relação Ator/Espectador e do que decorria desta. Cabe frisar mais uma vez que esta 

modalidade estava aqui constituída também como espaço de treinamento e aprendizado, na 

qual não se deveria perder a perspectiva da investigação. Entretanto, é como se aumentasse 

nesse momento o grau de risco e o ator tivesse que lidar com essas condições específicas nas 

suas experimentações. Mas, o foco se mantinha sempre nas buscas do ator e na eficiência do 

que propunha para estabelecimento da relação com os espectadores, além da constante auto-

avaliação que realizava acerca do seu trabalho. 

 O roteiro de apresentações comentado anteriormente era adaptado às novas 

circunstâncias. Como não havia a garantia de um espaço fechado para os atores passarem pelo 

processo de preparação, este era realizado ao ar livre e compactado, eliminando-se assim 

qualquer tipo de experimentação. Cabia aos atores-em-treinamento considerarem-se aptos, 

para que as Improvisações tivessem início. O tempo de duração das Improvisações foi 

reduzido para 30 minutos aproximadamente. E, ao final das apresentações públicas não se 
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garantia qualquer tipo de debate ou de perguntas e comentários sobre o processo, a conversa 

final restringia-se apenas aos integrantes do curso/treinamento. 

Nas apresentações para o público em geral, foram estabelecidos locais bastante 

diversificados de modo a alcançar públicos igualmente variados, desse modo, foram 

realizadas três apresentações com características bastante específicas, conforme descrito a 

seguir. 

 

 28 de Novembro de 2010
5
 

 

Dia 28 foi um domingo e esta primeira apresentação foi realizada na Torre de Tv., em 

Brasília. Além de ser um ponto turístico da cidade, a Torre abriga uma feira de artesanato 

bastante tradicional, atraindo turistas e moradores da cidade, que a frequentam no final de 

semana com suas famílias. Esses eram então nossos espectadores em potencial. 

 Conforme combinado, os atores-em-treinamento encontraram-se na UnB, no gramado 

próximo ao Departamento de Artes Cênicas para se preparar (ilustração 16), uma hora antes 

de se dirigirem para a Torre. Ali experimentaram pela primeira vez o corino6 que seria 

utilizado para demarcar a área de Improvisação, que visava justamente essas apresentações 

em diferentes locações, nas quais não houvesse um espaço apropriado para improvisar. 

 Chegando à Torre de Tv., estabelecemos nosso espaço de trabalho ao estender o 

corino sobre o gramado (Ilustração 17) e de imediato os atores começaram com 

Improvisações corporais, instigando a curiosidade das pessoas próximas e dos transeuntes que 

iam formando nossa plateia. Havia alguns grupos de pessoas que se sentaram na grama tão 

logo iniciaram as Improvisações e outros que passavam, paravam para observar e seguiam seu 

caminho. 

 Depois de uma rodada de Improvisações corporais individuais (Sequências de imagens 

3, 4 e 5), os atores passaram a pedir que as pessoas sugerissem temas ou dessem palavras para 

que contassem histórias, ou locais onde estas se desenvolveriam. Considerando que o forte do 

público que se constituiu diante de nós era de crianças, de modo geral, estas pediam histórias 

já conhecidas como: Três porquinhos, Cinderela, Branca de Neve, etc. Mas havia também um 

grupo de adolescentes que sugeriu lugares como Los Angeles e depois Rio de Janeiro, 

justamente no período em que estava ocorrendo uma operação policial no morro do alemão, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Ver no DVD o clip “Apresentação - Torre de Tv”. 
6 Consistia em três faixas de corino branco de 1,5mX5,0m, gerando uma área de 7,5m2 para improvisar. As 
faixas foram emendadas entre si com fita adesiva. 
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uma favela na cidade do Rio de Janeiro, que mobilizou todo o país. Ainda que os temas 

tenham sido referências a histórias conhecidas, os atores-em-treinamento buscavam 

desenvolvimentos livres para suas histórias, fazendo alusão aos temas sugeridos, sem se 

prender completamente a essas histórias indicadas, mas gerando a pretendida cumplicidade 

com a plateia.  

Vários aspectos foram diferentes das condições experimentadas no dia-a-dia de 

treinamento: a presença de um público desconhecido e indeterminado; aquele piso novo sobre 

a grama, e ainda, o espaço ao ar livre, especificamente, da Torre de Tv, com todo o ambiente 

que esta proporcionava. O público era a razão principal das apresentações, ou seja, gerar um 

momento de experimentação da Relação Ator/Espectador, mas a questão do espaço foi algo 

que chamou significativamente nossa atenção tanto porque afetava o trabalho do ator, como 

porque definia o perfil do público presente e nessa dupla afetação acabava por determinar as 

Improvisações propriamente ditas. Refletindo sobre esses múltiplos fatores Lívia Fernandez 

comenta, logo após a apresentação: 

 

O que eu chamo de envolvimento, de presença é que você [ator] está atento 

às coisas que estão ali, que realmente estão te tocando, tipo o sol batendo na 

Torre. Essas coisas que eu acredito que reforçam a história, elas determinam 

também a história. E também determinam o ator. O ator ele se posiciona, se 

coloca naquele espaço […] O que eu acho interessante para o trabalho é 

justamente essa entrega para o espaço e deixar que esse espaço determine a 

sua história. Então, aqui eu não senti a necessidade de trazer uma história 

mais pesada. Quando eu fiz com a questão do Rio de Janeiro, eu fiz porque 

falaram Rio de Janeiro e eu já pensei [sobre o morro do alemão]. Então, me 

afetou e essa semana está todo mundo envolvido nisso, todo mundo vendo e 

ai eu trouxe e as pessoas ficaram rindo: “Ah, Tropa de Elite 3 está passando 

ao vivo”. Pois é, mas ai eu não senti a necessidade de ficar naquele tipo de 

história. Tinha criança, tinha um espaço verde, tinha vento, tinha sol.  (Lívia 

Fernandez, Transcrição do registro em vídeo – 28 de novembro de 2010) 
 

 Sua fala transparece todo um conjunto de elementos que vão determinar o resultado 

final da Improvisação. Começa com a presença do ator e o entendimento de que essa presença 

implica em estar conectado com o todo que o rodeia e ressalta o modo como o espaço, 

afetando o ator, acaba por definir as histórias improvisadas de um modo realmente concreto. 

Em outro momento a atriz comenta como a própria Torre foi inserida numa história sobre 

extra terrestres gerando uma presentificação dos acontecimentos narrados e uma maior 

proximidade da plateia em relação a estes.  

 

 



 186 

 

 

 
Ilustração 2 – Preparação para apresentação na Torre de Tv, realizada na UnB. 

 
Ilustração 3 – Plateia na Torre de Tv em frente à área de Improvisação (corino) 

!

!
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Sequência de Imagens 1 – Improvisação corporal Júlia 

Fagundes na Torre de Tv. 
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Sequência de Imagens 2 – Improvisação corporal de Samir 

Andreoli na Torre de Tv 
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Sequência de Imagens 3 – Improvisação corporal de 

Lívia Fernandez na Torre de Tv. 
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Por fim, Lívia Fernandez ressalta que, mesmo tendo sido dado um tema que associou-

se a uma situação (do morro do alemão) muito distante daquela presente (a da Torre), a força 

desta foi tamanha que a atriz acabou por transformar os rumos da história reaproximando-a da 

realidade presente. Mais adiante em seus comentários, tendo em mente nossa próxima 

apresentação tenta imaginar: 

 

Não sei se lá na rodoviária, com gente passando com a cara sofrida, mendigo 

passando, se arrastando, não sei que tipo de história eu vou contar. É [com] 
isso que eu fico mais feliz, entendeu?! É não saber como eu vou me portar. E 
isso eu acho genial. (Lívia Fernandez, Transcrição do registro em vídeo – 28 

de novembro de 2010) 
 

 O ator trabalhando com o improviso deve estar constantemente lidando com o 

inusitado e o que se considera como sendo “lidar” no presente contexto é, principalmente, 

deixar-se afetar. Se ele realmente se prontifica a estar presente no momento da cena, sem 

estabelecer previamente suas ações, mas abrindo-se para o que o espaço, os espectadores, ou 

mesmo o clima do dia possam sugerir, isso sim é estar presente na cena e não apenas aquela 

sensação de presença que permanece interna, que o ator a sente mas ninguém a percebe, e que 

acaba por isolá-lo desse meio.  

Na Sequência de Imagens 6, uma situação inusitada vivenciada por Samir Andreoli 

em Improvisação na Torre de Tv. Momentos como esses são essenciais para um ator que 

treina, para que este consiga fazer essa passagem entre a relação que deve estabelecer consigo 

mesmo e a relação com o espectador. Muitas vezes, no cotidiano de treinamento, os atores se 

aprofundam tanto num processo de auto-percepção, de experimentação pessoal, de mergulho 

em si mesmo dando vazão ao próprio imaginário, que se arriscam a perder a conexão com seu 

verdadeiro alvo que é o espectador. De certa forma, essa situação de apresentação busca 

localizar o ator no seu efetivo território de atuação que é diante do espectador. Sendo assim, o 

treinamento completa o ciclo de preparação do ator para a prática do seu ofício.  

 Ainda nessa reflexão sobre a apresentação e o treinamento, Lívia Fernandez, ao final 

das Improvisações na Torre, relembra que quando chegou na UnB para se preparar, devido a 

questões pessoais, não estava plenamente disposta e se perguntava como realizar esse trabalho 

naquelas condições ou o que poderia oferecer ao público: 

 

 

 

 



 192 

 

 

  

 

 

 

  

 !

Sequência de Imagens 4 – Samir Andreoli recebe abraço 

de espectadora. 
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E eu fiquei me perguntando isso: o que é que eu vou trazer? Eu vou trazer o 
que eu sou, o meu cansaço, a minha vida. É isso, é o que eu tenho a oferecer. 
E realmente é impressionante isso que eu estou falando... A questão do 
treinamento, como você tem uma base que é o treinamento, você consegue 
lidar com essas perdas de energia, essas quedas e você consegue se alimentar 
do outro e também do público, do local. E ai você sente realmente a questão 
da presença cênica. É necessário realmente você estar presente. […] É a lidar 
com esse terreno inseguro que o treinamento ajuda. É impressionante como 
ajuda. Eu me sinto muito mais segura. (Lívia Fernandez, Transcrição do 
registro em vídeo – 28 de novembro de 2010) 

 

  Fecha-se então esse ciclo. A Improvisação exige essa entrega de si mesmo, essa 

presença e o treinamento proporciona a segurança necessária para se permitir tal entrega. Mas 

há que se considerar o fato de que, o treinamento não é um espaço como uma fábrica na qual, 

colocando-se determinada matéria-prima na entrada de uma máquina, tem-se a certeza de que 

tal produto sairá do outro lado. Como ainda não inventaram máquinas de fabricar bons atores, 

o que se observa numa prática de treinamento de ator é que, tendo a intenção de se aperfeiçoar 

constantemente e buscando para tal uma ampla consciência de si mesmo, o ator poderá 

alcançar êxito numa empreitada em que é sujeito e objeto. Ele determina como, quando e 

onde está se trabalho, está se treinando como ator. Desta compreensão acerca do trabalho de 

ator, pode-se detectar também uma ampliação do conceito de treinamento, visto que este não 

deve se restringir ao espaço/tempo das salas de trabalho. O treinamento não é mais do que a 

perspectiva na qual o ator se coloca em relação a cada uma das atividades que executa, por 

exemplo: um ator pode correr, como uma forma de trabalhar seu condicionamento ou sua 

musculatura, ou seja, como qualquer outra pessoa que reconhece a importância dos exercícios 

físicos; mas quando em treinamento, a grande diferença é a maneira como experiencia a 

mesma corrida, ou seja, o ator ao correr pode perceber a maneira peculiar na qual seu próprio 

corpo se movimenta, pode ampliar a sua percepção para o espaço onde está correndo, 

percebendo os efeitos deste no seu desempenho, conforme esteja numa quadra fechada, numa 

praia, ou parque, ou pode ainda trabalhar sua respiração de modo a falar um texto enquanto 

corre e perceber essa relação entre a respiração, o texto e a corrida.  

 De certo que se poderia citar várias atividades corporais como possibilidades de 

manobras de treinamento para o ator, entretanto, o que mais se pretende reforçar aqui é a ideia 

de que o treinamento de ator relaciona-se com uma postura pessoal do mesmo. Assim sendo, 

um ator que ao subir num palco percebe o espaço de aprendizado que este consiste para seu 

ofício, entende a importância dessa experiência integrar-se ao continuum do seu treinamento.  
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 06 de dezembro de 2010
7
 

 

 Em uma, segunda-feira à noite, realizamos a segunda apresentação na própria sala de 

trabalho na UnB. A apresentação foi divulgada dentro e fora do CEN pela internet e por meio 

de cartaz (Ilustração 14). Apesar da divulgação, o comparecimento foi bastante pequeno e 

nessa segunda apresentação pública tínhamos um grupo de quatro pessoas, sendo que três 

delas eram atores. Então, o contexto era totalmente outro que o da primeira vez: noite, recinto 

fechado, público exclusivamente de adultos, sendo quase todos atores. Este fato gerou 

inclusive um encaminhamento diverso daquele realizado da Torre de Tv., ou seja, acabamos 

por realizar ao final das Improvisações um momento de comentários, que não estava previsto 

para as apresentações públicas e sim para aquelas feitas para convidados, mas que contribuiu 

bastante para o trabalho. 

 Havia, ainda, mais uma variação, tanto no que se refere à apresentação da Torre, 

quanto no que se refere ao cotidiano de treinamento e tratava-se de uma alteração espacial. As 

três faixas de corino que juntas formavam um espaço único, como se pôde verificar nas 

imagens da Torre de Tv., foram separadas gerando novos formatos para essa área de 

Improvisação, dos quais experimentamos duas possibilidades nesse dia (Ilustrações 18 e 19). 

Acrescentou-se ainda, após a realização de algumas Improvisações, uma escada de madeira 

que, encostada lateralmente no piso de corino, deveria ser inserida pelos atores em suas cenas 

(Ilustração 20 e 21). Este elemento deveria funcionar como uma palavra ou tema que serve de 

mote para os atores. Além da escada, quando o corino foi colocado no formato triangular, foi 

acrescentado também um banquinho inserido de algum modo à cena (Ilustração 22). 

Na Torre de Tv., o quadrado tinha sido utilizado na sua totalidade, ocorrendo apenas 

algumas concentrações dos atores mais à frente ou mais ao fundo do palco de corino. Como 

as pessoas sentaram-se para assistir e concentraram-se em uma das laterais do quadrado, 

acabou-se por estabelecer uma relação mais frontal com a plateia, gerando assim frente e 

fundo de palco. Quando na UnB as tiras de corino foram dispostas naqueles dois formatos 

distintos, isso provocou nos atores um tipo de deslocamento específico para cada área criada, 

o que foi ainda ampliado com a escada e a possibilidade de esta ser escalada. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Ver no DVD o clip “Apresentação - UnB”. 
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Ilustração 4 – Área de Improvisação. Mudança do corino (Formato em I). 

 
Ilustração 5 – Área de Improvisação. Mudança do corino (Formato triangular). 
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Ilustração 6 – Samir Andreoli improvisando com a escada. 

Ilustração 7 – Lívia Fernandez improvisando com a escada. 
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Ilustração 8 – Samir Andreoli improvisando no 

banquinho. 

 

!
Ilustração 9 – Samir Andreoli em nova área de 

Improvisação. 

 

 

Ilustração 10 – Samir Andreoli e a nova área de Improvisação 
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 Nesta noite de apresentação pública não pudemos contar com a presença de Júlia 

Fagundes, por motivos de saúde, de modo que apenas Samir Andreoli e Lívia Fernandez se 

apresentaram. Assim como na primeira apresentação, os atores-em-treinamento tiveram um 

tempo de preparação antes da entrada do público. Iniciaram também a apresentação com 

Improvisações corporais e utilizaram algumas vezes as palavras e frases retiradas das latinhas, 

sendo que algumas foram reveladas e outras não, e outras vezes pediram palavras, temas, 

lugares ao público presente. Dentre estas duas fontes surgiram palavras lugares ou expressões 

como: morte, praia, campo de guerra, fuga, disputa, areia movediça, shopping center e ratos. 

Eram pontos de partida bem dispares daqueles propostos pelas crianças na Torre de Tv, o que 

naturalmente gerou narrativas também diversas e, por outro lado, eram palavras que nem 

sempre foram usadas na sua literalidade, por exemplo, Samir Andreoli ao usar areia movediça 

o fez metaforicamente, referindo-se à vida e aludindo à semelhança dessa com a areia 

movediça. 

 Do diálogo estabelecido com o público um aspecto foi bastante significativo, isto é, 

pensar a questão do corpo com o trabalho dos Viewpoints e as histórias contadas com o 

trabalho das Habilidades Narrativas. O trabalho voltado para o corpo resulta num fluxo de 

ações corporais, que na medida em que os atores trazem para a Improvisação pode ser 

considerado uma partitura – conforme foi comentado na primeira apresentação para 

convidados –, ou pode ser considerado também uma dança. Mas, ao que parece, segundo o 

comentário da Prof.ª Dr.ª Alice Stefânia Curi8, atual coordenadora do Departamento de Artes 

Cênicas na UnB,  o que se atingiu foi um resultado que vai bem de acordo com o pretendido. 

A ideia de uma “desenvoltura” entre corpos, sugerida pela Prof.ª Alice, retrata bem o que se 

buscou desenvolver corporalmente através dos Viewpoints. Desde o início do trabalho uma 

das maiores preocupações referia-se à possibilidade de trazer para o momento da 

Improvisação um corpo que fluísse em ações criativas, que propusesse imagens e não apenas 

ilustrasse o que estava sendo dito, mas que dialogasse com as histórias contadas. Conforme já 

foi dito antes, os atores perseguiram um fluxo corporal e verbal com autonomia entre si, mas 

buscando alguma forma de interação, coerência, interconexão, ou seja, há um 

entrecruzamento constante entre os dois que não permite que o corpo se perca totalmente em 

experimentações, ao menos não no momento da Improvisação.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Conforme dito em nota anterior, a Prof.ª Alice Stefânia Curi é a pesquisadora líder do grupo de pesquisa 
Poéticas do Corpo: do treinamento à cena e, como atriz do Teatro do Instante, teve a oportunidade de 
experimentar, sob minha condução, algumas sessões de trabalho com Viewpoints.  
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 Por outro lado, no que se refere às narrativas, chamou a atenção da Professora o modo 

como eram construídas no aqui e agora e, ainda mais, a maneira como os atores retomavam 

ideias trazidas, por exemplo, no início das narrativas, por meio de palavras-chave ou frases 

que eram repetidas dando assim uma forma de coerência à história ou, pelo menos, evitando 

que os atores se perdessem num fluxo desordenado de ideias. Pode-se dizer que isto reflete a 

orientação de Johnstone com a noção de reincorporar, que é justamente a proposta de não 

deixar alguma ideia, fato ou personagem perdido no decorrer da história. 

 

 10 de dezembro de 2010
9  

 

 Esta última apresentação pública, não somente encerra a série de apresentações, como 

também encerra o curso/treinamento Improvisação por Princípios. A Estação Rodoviária de 

Brasília, sexta-feira, às 17h, nos proporcionou um público também bastante específico. 

Tratava-se de trabalhadores de todas as áreas, em deslocamento, provavelmente para suas 

casas, ao final de um dia, ou melhor, de uma semana de trabalho. Todavia, mais do que os 

espectadores, o que determinou o caminho tomado pelos atores-em-treinamento foi o espaço. 

Desta vez o espaço não dialogou com o atores, ele se impôs de forma imperativa, seja pela 

sua arquitetura e organização, seja pelo volume excessivo dos sons e ruídos, que afetaram 

sobremaneira o resultado. 

 Mais uma vez os atores encontraram-se na UnB para o tempo de preparação e 

concentração. Posteriormente, deslocaram-se para a Rodoviária juntos. Delimitamos a área de 

Improvisação de corino (Sequência de Imagens 7), mas desta vez entre as filas de pessoas 

esperando para pegar seus ônibus e logo os atores começaram com as Improvisações 

corporais individuais. Era uma forma de chamar a atenção para o que estávamos fazendo. 

Diferentemente da Torre em que havia vários grupos de pessoas sentadas no gramado, na 

Rodoviária a grande maioria está apenas passando e os que estavam parados, de modo geral, 

estavam nas filas. Não se formou então um grupo concentrado em um determinado lado da 

áreas de Improvisação e havia pessoas que viam de todos os lados, paravam um pouco e iam 

embora. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Ver no DVD o clip “Apresentação - Rodoviária”. 
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Sequência de Imagens 5 – Área de Improvisação na Rodoviária. 
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Aqui é um espaço em que o pessoal não está esperando que venha alguma 
coisa, diferente da Torre que a galera vem, se senta... É outro esquema, já se 
junta e senta pra assistir. […] e [na Rodoviária] tem um estranhamento. Por 
isso é muito interessante de propor esses espaços, porque não é um espaço 
em que você vá [para] ver alguma coisa. (Samir Andreoli, Transcrição do 
registro em vídeo – 10 de dezembro de 2010) 

 

 Pôde-se observar dois momentos distintos nessa apresentação. Inicialmente, e na 

maior parte do tempo, os atores procuraram improvisar de maneira quase circular, de modo a 

abranger todos os lados em que havia pessoas observando. Este era um cuidado que buscavam 

ter durante as apresentações de Improvisação internas, trabalhando na perspectiva de uma 

arena sempre que possível. Isso foi válido para as Improvisações corporais que não estavam 

sendo direcionadas para ninguém em especial. Aliás, pode-se dizer que estas Improvisações 

corporais aproximavam-se da prática realizada no tempo de experimentação com Viewpoints, 

especialmente a Arquitetura, visto que esta era extremamente rica devido à profusão de 

elementos presentes no espaço da Rodoviária. Além disso, os atores trabalharam muito mais 

voltados para a Relação Ator/Ator, o que também captou a atenção dos transeuntes que 

paravam observando as ações dos atores no corino. Cabe retomar aqui a fala de Stanislavski 

sobre esta Relação: “Se os atores deveras querem prender a atenção de uma plateia, devem 

fazer todo esforço possível para manter, uns com os outros, uma incessante troca de 

sentimentos, pensamentos e ações.” (1992, p. 215) 

Todavia, tão logo começavam a contar histórias, percebiam que não havia como 

alcançar um grande público devido ao ruído intenso dos ônibus, das pessoas, de um grupo de 

rock tocando na plataforma ao lado, etc. Deste modo, o que se procurou fazer foi criar 

Improvisações bem direcionadas para um ou outro espectador, isto é, na medida em que 

algum espectador se aproximava um  pouco mais da área de Improvisação e propunha um 

tema ou palavra, os atores buscavam improvisar quase que exclusivamente para aquela 

pessoa, de modo que esta ouvisse toda a história ou cena. Essa mudança de estratégia permitiu 

que os atores trabalhassem de maneira mais pontual o Princípio da Relação Ator/Espectador. 

 A sequência de imagens 8 mostra momentos de uma história contada por Samir 

Andreoli a um menino que, estando junto de sua mãe na Rodoviária, pediu que o ator contasse 

uma história sobre bolas. A proximidade não somente permitiu que o menino acompanhasse a 

história, ouvindo-a com clareza e, desse modo, podendo compreendê-la melhor, como 

também proporcionou uma conexão mais direcionada entre o ator e o pequeno espectador. 
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Sequência de ImagNo table of figures entries found.ens 6 – 

Samir Andreoli contando história na Rodoviária. 
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 Em relação à questão dos ruídos, da música, ou seja, de todas as sonoridades que 

envolviam a rodoviária, se, por um lado, isto gerava uma certa dificuldade que deveria ser 

contornada, por outro, podia e foi utilizada, algumas vezes, como forma de estímulo, quase 

como uma trilha sonora que acompanha a Improvisação. Em determinado momento, os 

atores-em-treinamento podiam interagir com uma música tocada pela banda de rock, noutro 

momento era o freio do ônibus e depois um vendedor de água ou milho oferecendo seu 

produto. Parte dos comentários ao final das Improvisações era de como eles poderiam ter 

aproveitado ainda mais esses estímulos: 

 

Quando a gente estava chegando a gente já estava ouvindo o barulho dos 
ônibus que é “CHIIII” [imita o som de ônibus freando], os carros, as pessoas 
falando e eu senti vontade disso, de a gente também estar ligado, e ai, eu 
acho que o corpo é legal pra isso […] o corpo ele meio que te coloca naquele 
lugar e as sensações que aquele lugar traz reverberam [nesse corpo]. (Lívia 
Fernandez, Transcrição do registro em vídeo – 10 de dezembro de 2010) 

 

 A atriz refere-se ao corpo como canal de absorção desses elementos de modo a trazê-

los para a cena, seja metafórica ou literalmente e seja de maneira intencional ou não. E ainda, 

refere-se também não somente às sonoridades mas também às próprias pessoas que passam e 

são como personagens pelos quais o ator pode se deixar afetar. Chega a citar um menino que, 

pela sua percepção, parecia passar fome e de como isso reverberou numa Improvisação de 

corpo que os três atores-em-treinamento realizaram juntos:  

 

Não sei pra vocês, mas pra mim, por exemplo, quando estávamos nós três 

fazendo aquela [Improvisação] com o corpo, que teve uma hora em que a 

gente estava se alimentando e daqui a pouco aquele alimento passava para o 

outro e pro outro […], fala um pouco do ambiente e da coisa da despedida, 

da passagem, de um que passa, de um que vai... dos personagens... (Lívia 

Fernandez, Transcrição do registro em vídeo – 10 de dezembro de 2010) 
 

 Chama a atenção do grupo essa possibilidade de encontro que o trabalho de rua 

proporciona, de maneira distinta do encontro que ocorre quando o público vai ao teatro. Pode-

se dizer que no caso da rua – Torre de Tv. e Rodoviária – é como se o ator entrasse na vida do 

espectador, que, mesmo em local público, é uma forma de invasão. No caso do teatro, é o 

espectador que vai até o ator, ele já está ali com alguma pré-disposição para se relacionar com 

os atores. Na rua essa relação precisa ser conquistada, o ator precisa estar ligado aos sinais, 

que indicam a receptividade do espectador: 
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E você precisa de um convite. E isso acontece pelo olhar; pelo jeito; você vê 
a pessoa; você vê um sorriso; você vê uma coisa sem graça; você vê o 
medo... Aquelas reações que... é uma comunicação mesmo. E abre seus 
olhos pra isso. […] e é bem bacana, a gente aprende muito. (Lívia 
Fernandez, Transcrição do registro em vídeo – 10 de dezembro de 2010) 

 

 Além dessa atenção voltada para o espectador, como se pode observar, as 

apresentações públicas impunham fortemente ao ator a necessidade de se ligar às 

características do espaço. Cada um dos locais escolhidos afetou diretamente os atores, seja 

pelas atmosferas que esses proporcionavam, seja pelos elementos do imaginário do ator que 

eram despertados ou mesmo pelo perfil dos espectadores que lá se encontravam. Nesse 

sentido, quão maior a variedade e diversidade de locais escolhidos para essas apresentações, 

maior e mais rico o conjunto de experiências vivenciadas pelo ator. 

As apresentações públicas foram uma experiência essencial para os atores-em-

treinamento e foram muito além das expectativas iniciais de trabalhar o Princípio da Relação 

Ator/Espectador. Muitos outros Princípios poderiam ser aqui citados e comentados como 

elementos essenciais nas situações de improviso, ou ao inverso, aspectos a serem 

desenvolvidos no ato de improvisar. Mas isto pode ser dito também no que tange às 

apresentações internas e para convidados. 

 O conjunto de experiências com apresentações de Improvisação, em suas três 

instâncias – internas, para convidados e públicas – foi um espaço de inúmeras percepções 

pessoais acerca do trabalho de ator, cada um enfrentando suas dificuldades, superando 

limitações, encontrando respostas e aumentando seus questionamentos no que se refere à arte 

de atuação.  

 Ainda que tenha havido destaques para o desenvolvimento deste ou daquele Princípio 

do trabalho de ator, cabe ainda na presente trajetória rever a totalidade dos Princípios 

expostos no capítulo I, buscando perceber de que maneira e em que medida estes estiveram 

presentes e/ou foram aprimorados no transcorrer do curso/treinamento Improvisação por 

Princípios. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

5. Capítulo V – ANÁLISE DO CURSO/TREINAMENTO À LUZ 
DOS PRINCÍPIOS 

 

 

 

 Tendo sido expostas as diferentes etapas e procedimentos do curso/treinamento 

Improvisação por Princípios, cabe agora refletir acerca das mesmas na perspectiva dos 

Princípios definidos e categorizados no primeiro capítulo desta tese. Ao longo de todo o 

período de trabalho, optou-se por não colocar os atores-em-treinamento em contato com tais 

definições, de modo que estes não ficassem limitados a verificar a aplicação ou 

desenvolvimento deste ou daquele Princípio, mas se concentrassem simplesmente no ato de 

improvisar. Já nas últimas semanas de trabalho os atores receberam uma cópia simplificada 

do citado capítulo e tiveram, então, nos últimos encontros, a oportunidade de refletir sobre 

essa teorização em sua prática. Tendo concluído o curso/treinamento, foi realizada uma 

entrevista com cada um dos participantes abordando, inclusive, questões acerca dos 

Princípios. Sendo assim, trago para dialogar com a reflexão que se vai desenvolver neste 

tópico: os comentários e mesmo os questionamentos provenientes destas entrevistas; as 

reflexões estabelecidas ainda nos últimos encontros a esse respeito e também comentários 

realizados ao longo de todo o curso, antes mesmo de os participantes terem tido contato com 

o citado material.  

 O que vem norteando a trajetória da pesquisa como um todo é, desde o início, a 

necessidade de refletir sobre o potencial de um treinamento embasado em Improvisação, para 

o efetivo desenvolvimento do que aqui se considerou como sendo os Princípios do trabalho de 

ator. Caberia então, após quase nove meses de trabalho prático, a pergunta: E então, os  

Princípios foram experimentados, aprimorados, intensificados? Ou a questão pode ser 
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elaborada de tal modo cuja resposta não seja um simples sim ou não, isto é: Em que medida e 

de que maneira os Princípios foram trabalhados no decorrer desse período, nesse contexto 

específico do treinamento Improvisação por Princípios?  

 Segundo o que se viu na categorização dos Princípios, estes variam bastante no que se 

refere ao seu potencial de mensuração. Por exemplo, enquanto parte deles, em especial os de 

Atuação, referem-se mais a uma perspectiva ou postura pessoal diante do trabalho e, 

consequentemente, de difícil medida; outros, como os de Criação são mais facilmente 

detectáveis. Deste modo, a abordagem de análise de cada Princípio e do potencial do 

curso/treinamento Improvisação por Princípios para trabalhá-los, deve ser realizada conforme 

a característica de cada um, sem que seja possível estabelecer aqui um parâmetro rígido de 

critérios de observação. 

 Uma última observação antes de passar por cada Princípio é que estes não serão 

expostos aqui na mesma sequência em que foram apresentados no capítulo I. Isso se dá por 

duas razões: serão consideradas as categorias, que haviam sido definidas apenas ao final do 

referido capítulo e será considerado também, e em especial, o destaque que determinados 

Princípios alcançaram no decorrer do trabalho. Sendo assim, serão apresentados os Princípios 

de Atuação; seguidos daqueles que se encaixam nas duas categorias, isto é, de Atuação e 

Criação Teatral; posteriormente os Princípios Transculturais e, por fim, os Princípios, 

exclusivamente, de Criação Teatral. Na seguinte ordem: Plenitude, Espontaneidade, 

Disciplina, Precisão, Intenção, Vazio, Se/Imaginação, Ritmo, Respiração, Equilíbrio de Luxo, 

Dança das Oposições, Virtude da Omissão, Equivalência, Incoerência Coerente, Ação, 

Relação Ator/Personagem, Relação Ator/Objetos, Relação Ator/Texto, Relação Ator/Espaço 

Cênico, Relação Ator/Ator e  Relação Ator/Espectador.  

 Considerando-se ainda o destaque alcançado por estes dois últimos Princípios que 

constituem as Relações Interpessoais, propõe-se aqui um aprofundamento voltado 

precisamente para a noção de relação com destaque para aquelas ditas interpessoais visando, 

desse modo, compreender o peso que se reconheceu no desenvolvimento desses Princípios no 

contexto de um treinamento em Improvisação. 
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 A situação de Improvisação exige do ator uma postura bastante específica e esta 

poderia resumir-se no Princípio da Plenitude (cap. I, item 1.2.1), ou seja, a noção da 

indivisibilidade do ator, em que este se percebe como um todo e é como um todo, como 

unidade, que o outro o vê. Isso quer dizer que ao improvisar o ator deve estar presente de 

corpo e mente e tudo o mais em que essa presença total possa implicar, isto é, suas ações, sua 

imaginação e suas emoções. Longe de ser um corpo que se movimenta aleatoriamente, ou 

uma imaginação rica, porém aprisionada na mente, ou um turbilhão de emoções 

descontroladas ou atrofiadas, o ator necessita estar pleno, em sua completude, para poder agir 

e reagir criativa e coerentemente nesse jogo do improvisar. Neste sentido, mais que um 

Princípio bem trabalhado, na Improvisação a Plenitude é uma premissa. 

 Esta traz em si a ideia da inteireza do ator, que este seja compreendido de forma 

holística e não fragmentada entre dentro/fora, interior/exterior. Assim o Princípio da Plenitude 

coincide com o que Ferracini descreve como sendo a organicidade: “uma inter-relação 

integral corpo-mente-alma, uma espécie de totalidade psicofísica. É como ser o verbo 

ESTAR. Um estar pleno, vivo e integrado.” (2003, p. 111) Dispor do Princípio da Plenitude, 

então, é para o ator o mesmo que atuar de forma orgânica, integrada e nesse sentido cabe 

lembrar do trecho, já citado, de Stanislavski em que este considera o potencial da 

Improvisação como meio para o ator vivenciar sua “natureza orgânica” (2001, p. 112)1 . O hic 

et nunc imposto pela Improvisação exige do ator essa organicidade, o estar plenamente 

presente na atuação. Mesmo com dificuldade de conceituá-la, Lívia Fernandez percebe a 

importância dessa presença: 

 

No âmbito do meu treinamento conheci a necessidade de estar plena e 
envolvida no que realizo. O ator que se propõe improvisar deve estar atento 
e pleno: corpo e mente agindo em totalidade. Quando se está contracenando 
fica mais evidente essa necessidade, uma vez que deve haver uma interação 
entre os atores para ser levada ao público. Se estou plena tenho a reação 
imediata (cinestésica) ao olhar de um espectador, ao toque do companheiro 
de cena, ao fio condutor da narrativa. Teatro é encontro, como menciona 
Grotowski e não há encontro se as pessoas não estiverem presentes, plenas. 
(Lívia Fernandez, Diário de bordo coletivo – 23 de dezembro de 2010) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 A citação completa encontra-se no capítulo II – Improvisação, item 2.2.1. 
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 O que se observou é que essa percepção totalizada de si mesmo, foi profundamente 

trabalhada, também, através da Construção de Energia, em especial nas etapas finais desse 

procedimento, isto é, as paradas e manipulação de energia. Nestas os atores-em-treinamento 

buscavam intencionalmente alcançar uma ampliação da consciência de si mesmos, que 

abrangia uma percepção dos fluxos de energia construídos e suas reações musculares e 

articulares, interna e externamente, numa tal simultaneidade em que qualquer fronteira se 

diluísse. Referindo-se à Construção de Energia, Samir Andreoli comenta: 

 

Almejando alcançar o princípio da plenitude, estar pleno, inteiro, vivo e 
presente, ao final desta etapa do treinamento, eu me sentia profundamente 
concentrado e conectado a mim mesmo, meu corpo e seus movimentos, ao 
espaço ao redor com todos os seus ocupantes e objetos. (Samir Andreoli, 
Transcrição do registro em vídeo – 15 de dezembro de 2010) 

 

 A imagem de um paraquedista foi trazida por Júlia Fagundes, para relacionar com a 

situação do ator na Improvisação. Ela disse: “Você é o paraquedista ali no palco. E o 

paraquedista não pode: ‘Ih, rapaz hoje não era um dia pra eu saltar, eu quero voltar.’ Imagina 

que você está num salto de paraquedas e te vira do jeito que dá.” (Júlia Fagundes, Transcrição 

do registro em vídeo – 21/06/2010) 

 Pode parecer estranho mas, mediante a analogia feita pela atriz, diria que o risco para 

o ator pode ser ainda pior, mesmo que não seja um risco de vida. Ocorre que o paraquedista 

provavelmente teria algum tempo para superar seu vacilo, resultante de uma discrepância 

entre sua efetiva ação de pular e um desejo interno de não tê-lo feito, de modo que, o fato de 

não estar agindo em conformidade com suas emoções e pensamentos não o impediria de 

completar seu salto em segurança. Entretanto, para o ator, o momento do vacilo, aquele 

instante único que perde sua Plenitude no palco pode ser percebido pelo espectador e, 

possivelmente, nesse mesmo momento ele tenha perdido a credibilidade frente à plateia. 

 Um outro aspecto representativo dos Princípios, genericamente falando, é a 

possibilidade de os perceber na íntima relação que estabelecem entre si. No capítulo I -

Princípios, foram verificadas algumas aproximações como, por exemplo, entre Plenitude e 

Espontaneidade. Júlia Fagundes, ao refletir acerca da Plenitude na entrevista, sugere a relação 

direta dessa com a Precisão: 

 

A questão da Plenitude, eu vou relacionar com outro Princípio que é o da 
Precisão. [...] eu achei interessante porque […] pelo desenvolvimento da 
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nossa Precisão, a gente começou a entender a coisa como um todo. Um todo 
que [...] ou seja, não é que a gente esteja trabalhando uma coisa e deixa a 
outra cair. […] O estar em cena, essa presença em cena, essa presença no 
sentido até dilatado, grande mesmo [...] é maior que isso. Então, nesse 
sentido eu acho que a Plenitude foi trabalhada por que aqueles estabanados, 
porque entendiam a coisa separada, começaram a se estabanar menos, [...] 
porque a gente começou a trabalhar essa coisa da Plenitude, a gente 
começou a entender a coisa como um todo, porque se entender como uma 
parte você fica fazendo malabarismo com um milhão de coisas e ai uma hora 
um prato cai. (Júlia Fagundes, Transcrição da entrevista individual – 29 de 
dezembro de 2010) 

 

 A atriz refere-se à Precisão da realização das ações de um ator estar diretamente 

relacionada ao colocar-se plenamente em cena. A Improvisação implica em aspectos diversos 

de si que, se o ator fragmentar sua percepção e focalizar em uma só “coisa”, como disse Júlia 

Fagundes, não somente está perdendo em Plenitude como também estará perdendo na 

Precisão de suas ações. 

 Concluindo, então, a Plenitude, apesar de figurar dentre aqueles Princípios de difícil 

mensuração, é apontado aqui como um fator elementar no ato de improvisar, ao menos 

quando se pretende que este improvisar alcance efetivamente o espectador na totalidade de 

sua percepção. Entendo que as principais metas a serem atingidas com este Princípio na 

prática realizada, era o reconhecimento por parte do ator da urgência desse estado de estar 

pleno para a cena, além da intensificação de sua capacidade de perceber este estado em si e de 

buscá-lo conscientemente. 

 

! "#$#%!! &'()*+,*-./,/-! ! !

 

 Outro Princípio que é quase sinônimo de Improvisação é a Espontaneidade (cap. I, 

item 1.2.2). Como visto, tanto para Spolin, no capítulo I, como para Johnstone, no capítulo II, 

a Espontaneidade é essencial à prática da Improvisação, mas, por outro lado, o jogo 

improvisacional pode ser considerado também o contexto ou ambiente propício a seu 

desenvolvimento. Ele gera um problema ou situação que, ao prender a atenção do 

improvisador, permite que suas respostas sejam espontâneas. (Spolin, 1992) A 

Espontaneidade, então, pode ser compreendida no contexto dos jogos improvisacionais tanto 

como uma meta a ser atingida, como uma necessidade para realização deste.  

 Não interessa nesse espaço de treinamento de ator que o espontâneo seja fruto de um 

comportamento condicionado, seja social, econômica, politicamente ou de qualquer outra 

origem. O que se entende por Espontaneidade no presente contexto da prática, refere-se ao 
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fluxo de criação que transborda do próprio ator mas que, não se deve esquecer, possui a 

artificialidade teatral, é criação, é imaginação e não reflexo de condicionamento. É aquele “o 

que vem” de bom, criativo, inovador e consciente. Sendo assim, estimulava-se nos atores-em-

treinamento algumas atitudes que pareciam contribuir para o aprimorar da Espontaneidade: 

não entrar na cena com uma história pronta; deixar que as ações corporais fossem se 

construindo, na medida em que o ator se entregasse à relação com um objeto ou com um outro 

ator; e também, não eliminar todas as ideias que surgissem nos primeiros instantes da cena, 

considerando tudo como inadequado ou ruim. Lívia Fernandez fala sobre o momento de 

contar histórias e do modo como se sentia livre para trazer seu fluxo de ideias 

espontaneamente: 

 

A Espontaneidade é justamente quando você fala assim pra mim: “Você vai 
contar uma história e você tem dois minutos.” Você não está tolhendo ali o 
meu ser, as coisas que eu penso, o que aconteceu hoje no meu dia e que eu 
quero expor. As coisas que eu vivi, que eu vi, que eu estou com vontade de 
fazer. [...] Eu quero falar sobre sangue, sobre morte, sobre sexo, sobre 
felicidade e tristeza, sobre religião. Eu me senti realmente livre e com isso 
era mais espontâneo o meu gesto [...] É muito importante isso para o ator. 
[...] Ser espontâneo é ser criativo, é ser ator. Ator tem que ser espontâneo, 
tem que dialogar [...] ele não é um cumpridor de ordens, e o diretor também 
não é o cara que fica ordenando. (Lívia Fernandez, Transcrição da entrevista 
individual, 23 de dezembro de 2010) 

 

 Um outro aspecto muito significativo no aprimoramento da Espontaneidade, também 

conforme Spolin, é o relacionamento de grupo. “O teatro improvisacional requer 

relacionamento de grupo muito intenso, pois é a partir do acordo e da atuação em grupo que 

emerge o material para as cenas e peças.” (1992, p. 09) É também o ambiente seguro e 

confiável que proporciona ao jogador, desde o mais iniciante ao mais experiente, aquela 

liberdade pretendida pela Espontaneidade. Isso se notava ao longo da trajetória em que os 

atores-em-treinamento foram se demonstrando mais e mais seguros para vivenciar o que 

Spolin chamou “momento de liberdade pessoal”, ou seja, a Espontaneidade. Isso parece ter 

criado um perfil que caracterizou o grupo, Júlia Fagundes sugere: 

 

Eu acho que não construímos uma marca própria à toa, acho que tem a ver 
com a abertura que houve para a Espontaneidade. Eu acho que o trabalho 
esteve aberto pra isso e ai ele acabou, num dado momento, sendo construído 
por isso. (Júlia Fagundes, Transcrição da entrevista individual, 29 de 
dezembro de 2010) 

  

 E Lívia Fernandez reforça em outro momento: 
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E eu senti que a gente criou uma identidade. Quando as pessoas falavam, 
comentavam do trabalho: “Nossa, mas vocês improvisam de uma forma 
diferente, não é uma forma realista, não é cotidiana.” É porque ali é a nossa 
identidade, de repente um outro grupo que estivesse fazendo, passando pela 
mesma experiência, [...] eu acredito que seria bem diferente. São pessoas 
diferentes, vidas diferentes. (Lívia Fernandez, Transcrição da entrevista 
individual, 23 de dezembro de 2010) 

 

 Quando ambas as atrizes perceberam nas Improvisações do grupo a construção de uma 

marca, de uma identidade mesmo, referiram-se, a meu ver, ao conjunto de contribuições 

pessoais que cada ator trouxe para o espaço de treinamento por meio de sua Espontaneidade e 

que permite que cada um imprima no trabalho suas marcas pessoais, ao construírem um 

produto que é essencialmente coletivo.  

 Para concluir, é importante considerar e isso vale para todos os Princípios, que o 

treinamento em si não é garantia de nada, este apenas constitui uma oportunidade propícia ao 

desenvolvimento do ator. Tudo depende do ator estar verdadeiramente buscando alcançar essa 

ou aquela meta. Quanto à Espontaneidade não é diferente. O treinamento em Improvisação é, 

a meu ver, a melhor circunstância para essa busca, mas o ator tem que se disponibilizar para 

viver a experiência que o ato de improvisar proporciona.  Atuar segundo o Princípio da 

Espontaneidade é viver cada experiência como se fosse a primeira vez e, a rigor, cada 

improviso é sempre primeiro e único. 

 

! "#$#%! &'()'*+',-! ! ! ! ! ! !

 

 Um aspecto que ficou muito claro também ao longo do curso/treinamento era o fato de 

que tanto o estado de Plenitude como o fluxo da Espontaneidade só eram possíveis mediante 

um trabalho sistemático e continuado, ou seja, fruto de uma consistente Disciplina (cap. I, 

item 1.2.3). A prática de um treinamento de ator, independente de ser um treinamento voltado 

para a Improvisação, já traz a prerrogativa da Disciplina, entretanto, manter-se nele consolida 

esse Princípio.  

 Certamente, pontualidade e assiduidade são elementos determinantes de uma pessoa 

bem disciplinada, assim como, a organização e presença constante dos materiais necessários 

ao dia-a-dia de trabalho – tecido, água, roupa apropriada, responsabilidade em relação ao 

preenchimento do diário de bordo, etc. O que se observou é que as falhas referentes a esses 

aspectos afetavam diretamente o resultado criativo do trabalho. Se um ator tivesse faltas 
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consecutivas, essa ausência afetava o grupo como um todo, por exemplo, no retorno desse 

ator era comum surgir um certo desconforto ou estranhamento entre os atores, que 

prejudicava visivelmente a disponibilidade de todos para o improviso. Ou também, quando o 

ator esquecia seu tecido de trabalho isso prejudicava sua própria pesquisa pessoal. O que se 

considera aqui como sendo um ambiente favorável para o trabalho envolve vários aspectos, 

por vezes aparentemente insignificantes, mas que afetam essa prática que implica numa tarefa 

geralmente delicada e sensível. 

Lívia Fernandez fala sobre Disciplina relacionando entre si as questões de organização 

de liberdade de criação: 

 

[…] princípio da disciplina. Na verdade ela se torna uma grande liberdade, 
porque ela existe pra proteger o trabalho, que a gente está construindo, no 
dia-a-dia. E ela existe justamente para organizar o espaço em que você vai 
criar […] é a questão da disciplina como liberdade, como proteção do 
trabalho, de estar ali justamente pra fazer com que a liberdade da criação 
ocorra. (Lívia Fernandez, Transcrição da entrevista individual – 23 de 
dezembro de 2010) 

 

 Todavia, o que se entendeu como Disciplina neste trabalho pode ser ainda 

complementado em relação ao que se falou até agora. A meu ver, o Princípio da Disciplina 

trata também, ou principalmente,  de uma total disponibilidade para a proposta de improvisar. 

O ato da Improvisação, mesmo para atores experientes, é um ato de risco e coragem. Manter-

se comprometido com essa perspectiva de profunda auto-exposição quase diária e disponível 

para ser questionado e refletir conjuntamente sobre si e sobre os outros, é uma maneira de 

compreender a noção de Disciplina que é essencial ao teatro e que teve lugar neste 

treinamento. Ela vai além dessa disciplina escolar e mais, é fruto de uma postura pessoal e de 

uma escolha. Postura essa que o ator deve ter diante de seu ofício. Escolha essa que nem todo 

ator faz. Para Júlia Fagundes:  

 

[…] eu acho que a Disciplina no treinamento ela é desenvolvida, mas ela 
exige uma base... um punhadinho... você tem que chegar com um primeiro 
punhadinho. Tem que ter semente para a plantinha nascer, se você não tiver 
a sementinha, não tem treinamento que dê jeito, você vai fugir. (Júlia 
Fagundes, Transcrição da entrevista individual – 29 de dezembro de 2010) 

 

 Essa “sementinha” a que Júlia Fagundes se refere consiste, a meu ver, justamente 

nessa escolha e, mais uma vez, transparece nessa reflexão o fato de que a capacidade de fazer 

e assumir as próprias escolhas é a base da autonomia que se busca para o ator. Se o ator não 
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faz efetivamente a escolha por um caminho de renovação e aprimoramento profissional que 

algum tipo de treinamento proporciona, dificilmente ele persistirá e poderá desenvolver tal 

Disciplina. Então, mais uma vez, percebe-se um Princípio que pode ser e é desenvolvido no 

treinamento, mas que é também um exigência deste. 

 

! "#$#%! &'()*+,-! ! ! ! ! ! !

 

 Quando se pensa na Precisão (cap. I, item 1.2.4) necessária à realização de uma peça 

teatral, um dos aspectos a que essa estará vinculada é a ideia de repetição ou ensaios 

exaustivos que vão se acumulando até que o resultado seja satisfatório e pronto a ser levado 

frente ao público. No caso da Improvisação, como as cenas são realizadas uma só vez e já 

diante do espectador, a Precisão deve ser alcançada de imediato, pois não há como melhorar a 

cena. O que se percebeu é que a prática do treinamento, gradativamente, vai proporcionando 

ao ator esse rigor, justamente por meio de uma rotina disciplinada em que este se 

disponibiliza plenamente ao trabalho. Nessa prática o ator pode trabalhar em si a segurança de 

que é capaz de alcançar essa Precisão no ato do improviso e a segurançaa refere-se ao estar 

decidido. 

 Ainda que a Improvisação propriamente não proporcione ao ator a possibilidade da 

repetição, pode contribuir para o aprimoramento da capacidade do ator de ser preciso em suas 

ações. Visando tal progresso, a prática de elaboração e memorização de partituras, que 

exigem que o ator alcance um alto grau de Precisão nas suas ações, foi utilizada algumas 

vezes no decorrer do treinamento. De modo geral, essas partituras eram elaboradas no tempo 

de experimentação, usando, por exemplo, algum Viewpoint ou objeto e podiam ser retomadas 

no momento da Improvisação, caso fosse conveniente ao ator. A Precisão era necessária tanto 

no processo de elaboração da partitura, como na percepção por parte do ator do momento 

exato em que deveria ser inserida em seu improviso. 

 A Precisão era essencial também quando o ator trabalhava o Princípio da Omissão. 

Por exemplo, o ator realizava experimentações com o tecido e após retirar o tecido deveria 

retomar as ações elaboradas com este no decurso de uma Improvisação, melhor dizendo, 

durante a Improvisação o tecido era omitido. Tendo experimentado diferentes ações com o 

tecido, ao retomá-las o ator buscava a Precisão necessária para alcançar a mesma qualidade de 

energia experimentada com o objeto em questão. Por vezes, os atores-em-treinamento 
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construíram toda uma Improvisação corporal baseada nas experimentações anteriores, 

possibilitadas pela prática do Trabalho com Objetos. 

 Talvez o termo Precisão possa parecer exatamente o oposto de Improvisação, mas é 

justamente a capacidade de ser preciso que habilita o ator a improvisar, emitindo a mensagem 

desejada ou expressando a ideia imaginada. Júlia Fagundes ressalta não somente a 

importância da Precisão no processo de estabelecer tal comunicação, como também a situação 

de apresentações – “gente que assiste e gente que faz”–  como sendo um meio significativo 

para o desenvolvimento deste Princípio: 

 

Precisão também no sentido de que... o improviso, a criação tem esse ar 
meio de frouxo, solto, que surge e […] a busca de uma qualidade na 
Improvisação, ou seja, que tenha intenção que comunique alguma coisa, só é 
possível por meio da precisão. Então, a gente acaba desenvolvendo essa 
precisão para não ficar autista, pra não ficar sozinho no palco [...] fazendo 
pra ninguém. Então, eu acho que a precisão acontece a partir do momento 
que tem gente que assiste e gente que faz. Também é uma coisa importante 
para a precisão trabalhar isso, porque você precisa chegar no outro. E ai, o 
chegar no outro exige precisão. (Júlia Fagundes, Transcrição da entrevista 
individual – 29 de dezembro de 2010) 

 

 Retorna-se ao aqui e agora proporcionado pela Improvisação. Diante do público, seja 

ele qual for – das apresentações internas, convidados ou público em geral – o ator tem que 

estar decidido como diz Varley: “[...] agir com precisão [significa] executar a ação que é 

necessária naquele momento.” (2010, p. 70-71) Precisão, então, é uma premissa para se estar 

diante do público improvisando e, como Princípio do trabalho de ator, junto à Plenitude, à 

Espontaneidade e à Disciplina, constitui um quadro de fatores que se mostram basilares para o 

crescimento do ator enquanto tal. 

 

! "#$#"! %&'(&)*+!

 

 O trabalho com a  Intenção (cap. I, item 1.2.7) no curso/treinamento Improvisação 

por Princípios alcançou um destaque significativo. A ideia de realizar Improvisações 

exclusivamente corporais exigiam um trabalho cuidadoso junto aos atores, no sentido de 

perceberem em que medida estariam ou não realizando Improvisações vazias, isto é, o 

movimento pelo movimento.  

 Toma-se aqui por base a noção de que cada ação tem por traz de si uma Intenção.  

Sendo assim, inicialmente, a Intenção que deveria estar dando suporte às ações na 
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Improvisação, seria uma proposição do próprio ator, visto que muitas vezes aqui não lhe era 

dado qualquer tema, ou mote, ou texto, ou seja, qualquer elemento a partir do qual pudesse 

estabelecer uma Intenção. Entretanto, a proposta é que, ao invés de o ator definir uma 

Intenção previamente pensada, ele deveria construí-la simultaneamente ao ato de improvisar.  

Ou seja, a Intenção se construindo por meio do corpo e suas tensões, ao mesmo tempo em que 

este ia se construindo por meio das Intenções e desejos, numa sincronicidade, que só era 

possível mediante o estado de Plenitude do ator ao improvisar.  

 Conforme foi explicado no capítulo IV acerca das apresentações de Improvisação, no 

decorrer do trabalho várias estratégias foram sendo introduzidas e, de um modo geral, todas 

contribuíram para o desenvolvimento do Princípio da Intenção entre os atores-em-

treinamento. O Viewpoint do Gesto especialmente o Expressivo, o Trabalho com Objetos, o 

Trabalho com Músicas e a introdução das latinhas de palavras, temas e títulos das quais eram 

sorteados motes iniciais para a Improvisação foram todos meios de trabalhar a Intenção. 

 No que tange ao trabalho com Gestos Expressivos, a relação é muito direta pois que 

este envolve a noção de Intenção, ou seja, para Bogart e Landau (2005) o Gesto vai constituir 

uma Forma que tenha por suporte alguma ideia ou desejo interno, ou seja, a Intenção que 

completa essa Forma. Conforme se explicou no capítulo do memorial, eram dadas palavras 

que sugerissem uma ideia a ser expressa livremente pelo ator. Palavras como: medo, pressa, 

preguiça, fome, liberdade, caos, poder, raiva, paz, generosidade, equilíbrio, pobreza, entre 

outras, que consistiam em ideias das quais o ator deveria partir para construir seu Gesto 

Expressivo. Havia, por parte de cada um, o esforço no sentido de levar para o corpo como um 

todo, e não apenas como uma expressão facial, a ideia dessa palavra. Outro esforço era o de 

não ser ilustrativo, mas justamente Expressivo e com a subjetividade que comporta o modo de 

expressão pessoal de cada um. 

 Os Trabalhos com Objeto e Música, traziam uma maneira diferenciada de sugerir 

Intenções. Por vezes, o objeto em si ou a própria música determinavam a Intenção que 

norteava a Improvisação e, por outras, era apenas a partir da relação que o ator propunha com 

um desses materiais que a Intenção se forjava. Por exemplo, ao trabalhar com um guarda-

chuva, o ator podia tirar da própria função deste a Intenção de se proteger e a partir dessa 

mesma função criar diferentes ações. Por outro lado, conforme a maneira com que 

manipulasse esse mesmo guarda-chuva, este poderia ser um objeto de ataque, o que mudava 

completamente as ações e Intenções do ator. 

Há que se considerar que, muitas vezes a dinâmica de improviso leva também a uma 

transformação da Intenção do ator, mesmo porque ele não tem como pré-determinar os 
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acontecimentos. Nesse sentido a Intenção estará sempre ligada ao fluxo verbal e corporal do 

ator num processo de mútua afetação, seja qual for o tipo de trabalho de experimentação ou 

formato de Improvisação. 

 Por fim, a adoção de palavras, temas e títulos para cenas ou histórias resultaram, 

muitas vezes, numa maneira de propor ao ator uma Intenção. De certo que isto não ocorria 

sempre pois, nem todas as palavras sugeridas eram indicativas de alguma Intenção específica, 

como por exemplo: 'cadeira', 'garfo' ou 'língua'. Mas quando sorteávamos frases como: 'A 

porta do inferno se abriu' ou 'Quando meu coração parou de bater'; estas pareciam instigar o 

imaginário do ator de modo suficiente para que este revelassem alguma Intenção significativa 

na Improvisação, que conseguisse prender a atenção do espectador. Todavia, surgia nesse 

momento em que passamos a trabalhar com palavras ou frases dadas, uma preocupação outra 

que não a falta de Intenção, mas o empobrecimento da composição corporal que, por vezes 

tornava-se uma mera ilustração daquela frase ou palavra definidoras dos acontecimentos da 

Improvisação. 

 Mas houve ainda uma dinâmica posterior que foi a introdução das frases/intenção. 

Eram assim chamadas com o intuito de dar para o ator uma referência ou imagem, por meio 

da qual este pudesse estabelecer tensões e fluxos de ação corporal, a partir dos quais 

construiria uma história. Mas tratava-se aqui de um trabalho iminentemente corporal, voltado 

para os músculos, as articulações, a respiração e tudo o mais que pudesse contribuir para o 

estabelecimento de uma determinada qualidade de energia, ditada pela frase/intenção. Estas 

eram, por exemplo: “Enfrentar o medo”; “Celebrar a paz”; “Sucumbir ao prazer”; “Lutar 

contra a fome”; “Elevar o espírito” e “Buscar a liberdade”.  

 Todavia, podiam ser também utilizadas para gerar um tipo de contradição interna em 

relação à história ou cena, isto é, por vezes, a indicação para os atores era a de uma 

frase/intenção que fazia um contraponto em relação à palavra ou frase tema da história ou 

cena. O objetivo era realmente lidar com essas contradições, como modo de ampliar a 

percepção do ator em relação à multiplicidade de possibilidades na construção de sentidos 

para a Improvisação. Dessa proposta Lívia Fernandez estabeleceu uma relação direta com um 

dos Princípios Transculturais, a Dança das Oposições, no modo como ela foi trabalhada nas 

últimas etapas da Construção de Energia: 

 

Quando você faz essa provocação de contar com outra intenção, eu associo 
muito ao que a gente faz com relação ao corpo, das forças opostas, que meu 
movimento tende a ser um e eu jogo uma oposição ali. Pra mim é o mesmo 
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princípio. Talvez venha ai o encontro. (Lívia Fernandez, Transcrição do 
registro em vídeo – 06 de setembro de 2010) 

 

 Mas a Intenção, no treinamento, pode não ser entendida apenas no tocante à cena, e 

tudo o que dá suporte às ações dos atores na atuação. Noção que remete diretamente aos 

estudos da Antropologia Teatral, a Intenção como Princípio no trabalho de ator pode ser 

compreendida também como a motivação interna desse ator que o leva, na realização do seu 

ofício, a se colocar nesse caminho específico de aprendizado e criação artística. Ainda que 

sejam distintas essas duas noções de Intenção e ambas de extrema importância, quando se fala 

da Intenção do ator em relação ao seu trabalho como um todo, entende-se uma Intenção maior 

que está por trás de todas suas ações. A seu modo Júlia Fagundes percebe a duplicidade na 

interpretação desse Princípio e usa uma pergunta que se encaixa nas duas possibilidades, “O 

que é que eu estou fazendo aqui?”: 

 

[…] nesse treinamento em que a Improvisação é o cerne, é o fio condutor, 
mediador, não tem espaço para: “O que é que eu estou fazendo aqui?” […] 
Se no meio de uma história você fizer: “O que é que eu estou fazendo aqui?” 
Acabou. Zero chance de você recuperar a história. Então, a Intenção, ela é 
trabalhada nesse sentido e num outro sentido que é, quando você se 
relaciona com a plateia você está se comunicando senão... O trabalho não 
pode ser autista... E a Intenção, ela trata disso, de chegar a...  [...] E ai eu 
trouxe para um âmbito maior que é da minha Intenção enquanto atriz, 
enquanto pessoa, ela chega num âmbito maior do que a cena. A Intenção não 
é trabalhada só na cena... (Júlia Fagundes, Transcrição da entrevista 
individual – 29 de dezembro de 2010) 

 

 Inicialmente, a pergunta se desdobra em: “O que é que eu estou fazendo aqui nesta 

cena?” e o “O que é que eu estou fazendo aqui nesse treinamento?” ou “nesse teatro?”. 

Entretanto, quando ela afirma não haver espaço para esse tipo de questionamento num 

treinamento de improviso, a questão é que: ao se entregar a uma Improvisação o ator já deve 

ter respondida tal questão referente à cena que está criando e ao se entregar a um treinamento 

o ator já deve ter clara qual é sua Intenção, aquela que dá sustento à sua opção como ator. 

Mais uma vez, é uma questão de escolha e decisão. 

 Mas, de certo modo, nesta reflexão Júlia Fagundes acaba por desdobrar a questão da 

Intenção na cena, em duas perspectivas: a Intenção interna do ator, que norteia suas ações, 

que preenche de sentido seus movimentos, sua voz, suas palavras e a Intenção que alcança o 

espectador, que é percebida por ele, podendo ser ou não a mesma do ator, mas que efetiva a 

comunicação entre ambos. Todavia, como os Princípios aqui estão fundamentalmente 

voltados para o trabalho do ator, serão duas as abordagens de Intenção consideradas como tal, 
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isto é, a Intenção do ator na cena e a Intenção maior do ator no seu fazer teatral, que, a meu 

ver, acaba por abarcar a primeira. 
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 Conforme exposto no capítulo I, o Vazio (cap.I, item 1.2.5) como Princípio apresenta-

se sob dois aspectos: como algo que nada contém e como algo que está por ser preenchido. 

Numa perspectiva bastante prática, ou seja, a do treinamento, a ideia do Vazio relacionava-se 

com a maneira com que os atores-em-treinamento se lançavam para improvisar e era, na 

verdade, uma referência a ser constantemente buscada. Aproximava-se também da noção de 

negação de Grotowski, visto que, partir do Vazio era não estar bloqueado para o fluxo 

corporal e verbal, era não pré-determinar o que iria acontecer tanto na história contada como 

nas ações corporais. Ou seja, o Vazio era perseguido nesse momento primeiro do ato de 

improvisar, antes que se iniciasse o fluxo de criação e visando não pré-determiná-lo. Com sua 

experiência de improviso Lívia Fernandez entende que: 

 

[…] estar no vazio é justamente você não calcular o que você vai fazer. Não 
é você limitar: “Eu vou  fazer isso, depois eu venho pra cá e pronto eu saio. 
Estou salva. Oba!” Não, isso não tem no improviso. O vazio é estar aberto 
pra receber o que vai vir. […] Porque não é planejado. E ai alguém pode 
interferir no seu movimento. Se você ficar sisudo naquilo ali, insistir, a coisa 
não acontece. Estar no vazio, é justamente não premeditar as coisas e 
permitir e aceitar as coisas que vem. [...] Para mim, estar vazio é estar 
disponível. (Lívia Fernandez, Transcrição da entrevista individual – 23 de 
dezembro de 2010) 

 

 Na segunda perspectiva, a ideia de Vazio como devir está muito próxima do ato de 

improvisar, na medida em que a Improvisação é um constante vir a ser. Por outro lado, o que 

se vai construindo no decorrer da Improvisação é um ato criativo que envolve ator e 

espectador e, neste sentido, o Vazio como Princípio do trabalho de ator, é também o espaço 

que este deixa para ser preenchido por cada espectador, como lhe aprouver. Sendo assim, no 

que se refere ao treinamento em questão, o que se percebeu como sendo um trabalho voltado 

para Princípio do Vazio, era justamente a tentativa de estabelecer um espaço 'entre' o fluxo 
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verbal e o corporal. Ou seja, a indicação para o ator era a de evitar que a história que contava 

e as ações corporais que realizava ficassem absolutamente coladas como ilustração uma da 

outra, encerrando em si uma possibilidade única de sentido. Sendo assim, caberia ao 

espectador preencher esse espaço 'entre', porque nem tudo lhe era dado pronto, haviam 

lacunas a serem preenchidas por eles, havia o Vazio.  

 Uma das dificuldades dos atores, que pude observar, era o estabelecimento do 

silêncio, como Vazio, principalmente, quando se pensa esse silêncio como um “respiro”, um 

espaço entre ações, como dar uma freada no fluxo das ações corporais e vocais. Quando Lívia 

Fernandez disse: “estar vazio é estar disponível”, entendo que essa disponibilidade deve 

referir-se também à escuta, ou seja, deixar que o silêncio se estabeleça para um novo devir. 

 Discutindo acerca do conceito de Vazio com o grupo, comentamos sobre a prática da 

meditação. De certo modo, o estado perseguido pelo ator é semelhante àquele pretendido pelo 

praticante da meditação, na medida em que ambos buscam não se prender a ideias que lhes 

vem à mente. Ambos, ao mesmo tempo que pretendem uma serenidade mental, ou seja, não 

se deixar dominar pela racionalidade, almejam um estado de consciência expandido. Quando 

analisa a noção de Vazio em Brook e o faz em analogia aos ensinamentos budistas, Matteo 

Bonfitto refere-se à conceituação de nirvana, enriquecendo essa nossa reflexão sobre o Vazio 

e o estado meditativo: 

 

Apesar das múltiplas interpretações existentes em relação ao conceito de 
nirvana, sua conexão com o vazio é claramente estabelecida no budismo. 
Nirvana envolve a liberdade da consciência cotidiana, que é possível atingir 
através de um tipo de vazio produzido na meditação. De fato, nirvana pode 
ser visto como um estado cognitivo, como um estado de Iluminação, como a 
concretização do vazio.  (BONFITTO, 2009, p. 179) 

 

 Ainda que as atividades do curso/treinamento aqui analisadas não tivessem alguma 

prática de meditação envolvida, essa perspectiva de “liberdade da consciência cotidiana” 

sugerida por Bonfitto ao falar sobre nirvana, aproxima-se muito do que se pretendia nesse 

trabalho de busca do Vazio. E, com certeza, essa tem tudo a ver com a busca de uma 

liberdade de criação almejada pelo ator em sua autonomia. 

 

 

 

 



 220 

! "#$#$! %&'()*+,-*./0!

  

 O próximo Princípio verificado é o Se/Imaginação (cap. I, item 1.2.6). Trabalhar com 

a ideia de uma situação hipotética e preenchê-la com elementos do imaginário, a meu ver, é o 

mesmo que dizer atuar. Para Lívia Fernandez: 

 

O Se, na verdade é, Eu sou. Eu sou naquele momento. E aquilo ser crível. Eu 
tenho que acreditar naquilo. […] Agora para o outro acreditar, pra comprar a 
ideia, você precisa ser realmente um advogado, argumentar e mostrar que 
você é aquilo ali e como é que você prova, agindo daquela forma.  E ai vem 
a questão da ação física, que é dentro dessa lógica do que é aquele menino; 
[...] aquele menino2 ele tem uma certa poesia, ele mexe com a terra, ele sente 
o cheiro do mar, ele pula nas costas do pai, [...] e se eu fosse um menino 
como é que eu agiria? É acreditar nesse mundo mágico, nessa imaginação,... 
porque o Se ele abre a possibilidade para a questão da Imaginação para o 
imaginário. E ai o imaginário que se torna palpável, pela minha ação, mesmo 
parada ali, olhando como um menino. […] (Lívia Fernandez, Transcrição da 
entrevista individual – 23 de dezembro de 2010)  

 

 Na Improvisação, o Princípio do Se/Imaginação se fez presente a cada cena realizada 

pelos atores-em-treinamento e a cada história contada:  

 

No improviso... não tem como você improvisar sem o Se. Porque no 
improviso você tem vários personagens, você pode ser várias coisas na 
mesma cena. Essa coisa que a gente fazia de trocar de personagem... De 
repente eu viro e sou um gato daqui a pouco eu sou um cachorro, é um 
exercício muito grande para o Se, porque eu tenho pouco tempo pra poder 
mostrar que realmente eu sou aquilo, e convencer, agindo como aquele... 
(Lívia Fernandez, Transcrição da entrevista individual –  23 de dezembro de 
2010)  

 

 Em suas percepções a atriz ressalta um fator essencial na prática em lidar com a 

Imaginação, que é a materialização dessa no corpo e nas ações de cada ator. Só assim se pode 

compartilhar sua Imaginação com outros atores e com espectadores. 

 Mas a situação do treinamento em que esse Princípio se mostrava mais desafiador era 

justamente aquela em que o Se/Imaginação do ator tinha que interagir com o desejo do 

espectador. O resultado entre o que era pedido pelo espectador com uma palavra, frase, ou 

tema e o que propunha o ator com a história ou cena construída diante do espectador, refletia 

também o momento de cumplicidade entre ambos, que parecia ser possível justamente devido 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Lívia Fernandez refere-se à cena criada por ela e Samir Andreoli na apresentação pública do dia 06 de 
dezembro, na UnB, na qual um pai leva seu filho pela primeira vez à praia. 
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à grandiosidade que era o mergulho nesse Princípio do imaginário e consequente flexibilidade 

que o ator alcançava com o desenvolvimento deste. 

 Fazendo uma reflexão sobre uma de suas Improvisações, na qual percebeu uma 

melhor reação do espectador, ou seja, em que estes ficaram mais atentos e interessados, Samir 

Andreoli entendeu que o principal fator dessa transformação foi um trabalho mais consciente 

e intencional no que se refere à Imaginação: 

 

A mudança se dá através da projeção de imagens.  
Lembrando do exercício, quando eu começo a visualizar imagens no espaço 
tudo ganha sentido e qualidade para mim, os movimentos me parecem mais 
precisos, a relação deixa de ser apenas com os movimentos e o espaço em si 
e passo a me relacionar com estas projeções. E estas projeções, estas 
imagens por mim sugeridas, não necessariamente são as imagens 
visualizadas pelos espectadores. A partir das imagens por mim  trabalhadas 
criam suas próprias imagens. E quando a imagem está em ação, a 
imaginação está trabalhando, o interesse é despertado.  
Então, para mim, a palavra-chave é Imaginação. (Samir Andreoli, Diário de 
bordo coletivo – 05 de julho de 2010) 

 

 O Princípio do Se/Imaginação é indubitavelmente, um elemento basal da criação no 

ato de improvisar, ao mesmo tempo que a prática da Improvisação poderá expandir o alcance 

do imaginário do ator que se coloca em diferentes situações hipotéticas. Todavia, cabe 

lembrar também que nossa Imaginação, ou pelo menos a parte dela que nos permitimos 

acessar, pode estar também permeada por nossos condicionamentos, medos e bloqueios. Isso 

ficava latente no treinamento mediante as tendências de cada um no que tange às temáticas de 

histórias, aos estilos ou mesmo às ações corporais. Então aqui também a perspectiva da “via 

negativa” se faz necessária, ou melhor, buscar o Vazio antes de dar vazão ao imaginário, no 

sentido de eliminar esses medos e bloqueios dando “asas à imaginação”.  

 

! "#$#%! &'()*! ! ! ! ! ! !

  

 O Ritmo (cap. I, item 1.2.8), elencado aqui como Princípio do trabalho de ator, é um 

dos fundamentos que se encaixam tanto na categoria de atuação como na de criação teatral, ou 

seja, o Ritmo é tanto uma perspectiva a partir da qual pode ser abordado o fazer teatral, 

quanto um ponto de partida para a criação de cenas e personagens. 

 O Ritmo envolve muitos dos Princípios na medida em que constitui a maneira com 

que cada elemento da atuação e da encenação se encadeia no processo de criação do ator, 

envolvendo: a Respiração, as Ações, a Precisão, o Se/Imaginação, a Intenção e 
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destacadamente as Relações como um todo, visto que esse encadear-se nada mais é que as 

relações estabelecidas por esse ator. 

 Na Improvisação, então, o Ritmo é um dos Princípios que vai se definindo no aqui e 

agora da representação; pois que resulta de uma orquestração também realizada no aqui e 

agora. Não que o Ritmo não esteja presente no tempo de experimentação, já que este, segundo 

Stanislavski, “é inerente ao ator” (1992, p.259); mas, tendo em mente que a proposta de 

treinamento aqui analisada, implicou em apresentações de Improvisação como parte dos 

procedimentos de preparação desse ator, o que se percebeu é que nessas apresentações, 

durante as quais o ator teve que lidar com a totalidade dos elementos que envolvem a 

Improvisação, este Princípio acabava por ser mais profundamente trabalhado. 

 Falando sobre o Ritmo na entrevista, Júlia Fagundes sugere dois aspectos diferentes 

deste: um diz respeito ao processo interno do ator, visto que ela se refere ao Ritmo 

estabelecido pela relação entre o pensar e o contar a história e o outro aspecto refere-se ao que 

denominamos quebra de rotina, que nada mais é que as diferentes rupturas do fluxo contínuo 

de uma Improvisação que estabelecem o Ritmo desta. 

 

O ritmo da cena, o andamento da cena, ele é afetado pelo pensar... por esse 
processo entre pensar e falar a história, entre pensar e falar o que está 
acontecendo, o improviso. [E] a quebra de rotina [que], por si só, de alguma 
forma promove o ritmo. […] então a gente trabalha no ritmo nesses âmbitos. 
No âmbito entre o pensar e o falar e no âmbito entre ter um [faz uma 
sonorização que indica uma continuidade] e quebrar. Então esse quebrar 
também gera um novo ritmo, ele é por si só um ritmo. (Júlia Fagundes, 
Transcrição da entrevista individual – 29 de dezembro de 2010) 

  

 Lívia Fernandez, por sua vez, enfatiza a questão do potencial que o trabalho de 

improviso proporciona ao ator em matéria de variações de Ritmos e o quanto essas variações 

ou, para utilizar o termo usado anteriormente, o quanto as quebras de rotina são essenciais 

para o trabalho de ator. A seu modo relaciona esse Ritmo também às Relações em geral e à 

Respiração: 

 

[…] é necessário essa complexidade, essa variedade. Então, sim, um 
improviso sem ritmo, sem ritmo de cena, sem tempo, sem variação, não é 
interessante e o improviso, mais uma vez, te treina para essa capacidade de 
variação de ritmo. [...] é reagir ao espaço, às pessoas e com isso eu consigo a 
história, o texto, com isso eu consigo variar o ritmo, prestando atenção nessa 
questão da respiração, não deixando o ritmo constante. (Lívia Fernandez, 
Transcrição da entrevista individual – 23 de dezembro de 2010) 
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 A meu ver, quando a atriz refere-se a uma cena sem Ritmo, quer dizer, com Ritmo 

invariável, o que provavelmente tornaria a Improvisação cansativa e desinteressante. O tempo 

de experimentação voltado para os Viewpoints era um espaço de busca por essas variações e 

não somente quando era trabalhado o Tempo, mas na sua experimentação como um todo, 

visto que as mudanças, por exemplo, nas Relações Espaciais, nas Reações Cinestésicas, nas 

Formas, todos geravam transformação no Ritmo. Nunca é demais frisar que o treinamento  

propiciava a oportunidade desse trabalho, mas cabia ao ator abrir sua escuta para perceber o 

potencial de permanente atualização de suas ações e consequentemente do Ritmo que a 

prática lhe oferecia. 

      

! "#$#%! &'()*+,-./!

 

 Como na vida, a Respiração (cap. I, item 1.2.9) foi uma constante no 

curso/treinamento. Todavia, o que é significativo no trabalho com este Princípio é que as 

diferentes dinâmicas propostas dão ao ator a oportunidade de desenvolver na sua Respiração, 

as mais diferentes nuances que as múltiplas situações de Improvisação oferecem. Na rotina do 

treinamento, o foco estava voltado para o corpo na sua totalidade, desse modo a Respiração 

tanto poderia ser definida por uma ação corporal qualquer criada pelo ator, como poderia ser o 

elemento que gerava uma determinada ação. Entretanto não se realizavam atividades 

específicas com a Respiração voltadas para o processo de criação. 

 As primeiras dinâmicas voltadas para a Respiração ocorriam no tempo de preparação. 

No capítulo III, item 3.5.4, pode-se conferir a descrição dessas atividades. Tratava-se de 

exercícios estruturados na articulação entre fluxos respiratórios e aquecimento do aparelho 

fonador. No entanto, essa sequência de exercícios era considerado apenas inicial para as 

atividades vocais e implicavam num envolvimento corporal mínimo. Já, no processo de 

Construção de Energia, havia uma forte preocupação com a conscientização que o ator 

precisava desenvolver em relação à Respiração, ao trabalhar com diferentes qualidades de 

energia. 

Dessa maneira, no momento da Improvisação o ator acabava por dispor do Princípio 

da Respiração quando também buscava estar pleno na cena, com o corpo na sua totalidade 

incluindo, naturalmente, suas variações respiratórias. Lívia Fernandez chama atenção para a 

questão do controle que também pode se desenvolver com a Respiração, nesse trabalho com 

energia que envolvia uma certa exaustão corporal:  
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E quando a gente sai de uma Construção de Energia que a gente está parado 
que vem aquela...[indica a falta de ar ao fingir que está arfando], durante 
inclusive [...] que você fica sem ar, que fica [finge arfar novamente].... a 
importância de respirar dentro daquela movimentação excessiva, de certa 
forma na cena, quando você está em cena, você aprende a controlar a 
ansiedade pela respiração. […] E o cansaço que o próprio energético te 
conduz, esse deslocamento, é um controle disso ai. É um exercício, é uma 
prática, controla a respiração […]  (Lívia Fernandez, Transcrição da 
entrevista individual, – 23 de dezembro de 2010) 

 

 Mas destaca também o potencial do Princípio da Respiração na construção de 

personagens para a Improvisação: 

 

Acho que a respiração é isso, ela pode ser um propulsor da criação de um 
personagem. Como é que é um personagem ansioso? Como é que é um 
personagem preguiçoso? Como é que é um estado desse personagem de 
raiva, de cansaço? (Lívia Fernandez, Transcrição da entrevista individual – 
23 de dezembro de 2010)  

 

 Júlia Fagundes corrobora essa perspectiva da Respiração como geradora de estados e 

consequentemente de personagens e ainda complementa sua percepção acerca da Respiração 

no que se refere à influência desta nos outros Princípios, citando mais diretamente a Precisão 

e a Intenção, ou seja, o quanto a falta de consciência e controle da Respiração poderá acarretar 

em equívoco no momento da Improvisação: 

 

 [...] eu também concordo que ela é geradora, realmente eu acho que ela tem 
participação mesmo no que diz respeito ao estado. Ela nos coloca num 
estado. Então, a partir do momento em que você não tem controle, você se 
coloca num estado que você não sabe qual é, se perde a precisão, ai você 
pode transmitir algo que não e a intenção, perde a intencionalidade também 
e assim por diante. (Júlia Fagundes, Transcrição da entrevista individual – 
29 de dezembro de 2010) 

 

 A atriz-em-treinamento faz ainda uma analogia do fluxo respiratório com o fluxo das 

histórias: 

 

[A] respiração enquanto fluxo, que é um fluxo contínuo, mas que oscila, [...] 
ele só não para.  E acho que a história tem disso também, ela é exatamente 
isso, ela é esse fluxo, ela pode oscilar, mas ela não pode parar (Júlia 
Fagundes, Transcrição da entrevista individual – 29 de dezembro de 2010) 
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 De certo modo, essa relação remete a um outro comentário da atriz, anteriormente 

citado, sobre o Ritmo. A noção de fluxo entre pensamento, Respiração e fala, no processo de 

contação de história que certamente determina o Ritmo no trabalho do ator, aproximando 

intimamente este Princípio daquele que consiste na Respiração. 

 Por fim, Samir Andreoli reforça ainda mais a fala de suas colegas de treinamento, 

conferindo ao Princípio da Respiração, em especial quando trabalhado sistematicamente em 

treinamento, um papel fundamental para o trabalho de ator, passando da questão fisiológica e 

de condicionamento até seu potencial vocal : 

 

O treinamento adequado da respiração possibilita ao ator não só a execução 
de movimentos e ações que exijam maior preparo físico sem ficar ofegante, 
tendo um maior controle sobre aquele som respiratório incômodo quando se 
perde o fôlego, como também dizer um texto mais longo sem perder a 
pontuação e a intenção que deseja. A voz está intimamente ligada à 
respiração, grande parte do treinamento vocal é um treino respiratório 
visando um fortalecimento dos músculos ligados à respiração e um aumento 
da capacidade respiratória com o objetivo de potencializar a voz. (Samir 
Andreoli, Diário de bordo coletivo – 15 de dezembro de 2010) 

 

 E, alcançando também mais uma relação entre os Princípios da Espontaneidade e da 

Respiração, comenta: 

 

E é difícil não mencionar a dupla significação da palavra inspiração, tanto 
parte do processo respiratório, como ideia ou pensamento que nos vem de 
repente. Conectando assim os Princípios da Respiração com o da 
Espontaneidade. Na inspiração o ator busca o alento para sua criatividade. 
(Samir Andreoli, Diário de bordo coletivo – 15 de dezembro de 2010) 

 

 Percebe-se então que a Respiração estabelece uma relação de recíproca afetação com 

vários outros Princípios aqui citados – Precisão, Intenção, Ritmo, e Espontaneidade. Por outro 

lado, é apontada como base tanto da preparação e conscientização corporal do ator como no 

processo de criação, especialmente de personagens. Esses dois aspectos para os quais a 

Respiração aparece como fundamento apontam para a importância dessa no momento da 

Improvisação. Entretanto, o que se observou é que esse Princípio pode ser trabalhado tanto de 

forma intencional provocando ações e reações, como pode ser ela mesma uma reação a ações 

que a afetem. 
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 Os fundamentos que se seguem inserem-se na categoria dos Princípios Transculturais, 

também conhecidos como princípios-que-retornam (BARBA, 1995, 2009) e são aqueles 

recorrentes aos atores, independentemente das tradições e culturas, por isso transculturais. 

Segundo a definição da Antropologia Teatral, esses fundamentos relacionam-se à presença do 

ator e ao fluxo de energia que aquela movimenta, tornando essa presença mais viva e 

interessante aos olhos do espectador. Partindo dessa premissa, pode-se dizer que os Princípios 

Transculturais são trabalhados no processo de Construção de Energia, descrito no capítulo III, 

acentuando-se as etapas finais do mesmo e sendo uns mais diretamente desenvolvidos que 

outros. 

 Nas duas primeiras etapas desse processo – marco zero e despertar – não há ainda 

qualquer trabalho com os Princípios; mas logo a partir da etapa seguinte – espreguiçar – que 

envolve contrações e alongamentos e deslocamentos por entre os diferentes planos (baixo, 

médio e alto), já se pode perceber um trabalho mais específico: o crescente explorar de um 

equilíbrio alterado ou Equilíbrio de Luxo (cap I, item 1.2.17), isto é, fora do cotidiano, além 

da dinâmica de oposições ou Dança das Oposições (cap I, item 1.2.18), especialmente entre as 

diferentes partes do corpo que se posicionam em direções opostas num simples ato de 

espreguiçar. Na etapa seguinte – empurrar – a exploração da imagem de uma bolha de 

borracha que envolve o corpo, de modo que este busca os movimentos que estariam 

empurrando essa bolha imaginária para longe de si, tentando abrir espaço, já é por si só uma 

situação de Equivalência (cap I, item 1.2.21), na medida em que não há uma preocupação em 

se imitar a realidade, mas trazer para o corpo um imagem de referência para que o ator 

encontre um procedimento equivalente ao da vida real. Mais uma etapa se segue – dinamizar 

– e nesta apenas ocorre uma intensificação do movimento no tempo e no espaço até se 

alcançar o ápice do processo, quando se entende que o fluxo de energia chegou ao máximo de 

dinamização. Daí pra frente, nas etapas seguintes – paradas e manipulação de energia – pode-

se considerar mais intensamente o trabalho com a Virtude da Omissão (cap I, item 1.2.20), 

pois que ai a ideia é alternar a dinâmica do trabalho entre movimento no espaço e no tempo 

gerando assim a sensação de suspensão ou ainda Omissão de movimento. De todo esse 

processo de Construção de Energia resulta um corpo diferenciado daquele cotidiano ou, 

minimamente, diferenciado daquele que iniciou o procedimento e que consistia, de um modo 

geral, num corpo cansado de suas atividades diárias, preocupado com suas questões pessoais  
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e voltado para o mundo que estava fora do seu espaço de treinamento. Nesse corpo 

diferenciado que vai dar início ao trabalho de Improvisações o que se vê, segundo Barba, é 

uma “segunda natureza” ou melhor uma Incoerência Coerente (cap I, item 1.2.19), ou seja, 

um corpo artificialmente construído, mas pleno de energia e vida. 

 Mas não é apenas no processo de Construção de Energia que estes Princípios são 

trabalhados. O tempo de experimentação, certamente, proporciona um efetivo espaço de 

desenvolvimento destes. Por exemplo, a aplicação dos Viewpoints com foco nas Topografias e 

toda a possibilidade de movimentação e posturas que estas geram no corpo, aliam trabalhos 

de Equilíbrio de Luxo, com Dança das Oposições, além da própria Equivalência buscada pelo 

corpo da representação dos esboços imaginados no espaço. Ou ainda, as Formas que sugerem 

pequenas paradas e imagens, trabalhando não somente os Princípios já citados mas também a 

Virtude da Omissão, com a suspensão do movimento no espaço. E pode-se considerar 

também que todo esse trabalho corporal proporcionado pelos Viewpoints, gera a composição 

dessa “segunda natureza”, dessa aparente Incoerência Coerente, seja por suas formas, 

movimentos, tempos de ação, etc. 

 Outras dinâmicas parecem favorecer também à prática com os Princípios 

Transculturais: os Trabalhos com Objeto e com Música, as Habilidades Narrativas, 

Viewpoints de voz, Status, entre outros. De modo geral, pode-se identificar aspectos 

específicos dos citados trabalhos em que atuam os princípios-que-retornam. Por exemplo, o 

jogo de oposições se faz presente nas relações estabelecida externamente com objetos, entre 

corpo e voz, entre ações e histórias, entre ritmo corporal e musical, e outros.  No processo de 

contação de histórias ou mesmo nas cenas em duplas, a “segunda natureza” se faz presente 

não somente nos corpos dos atores, mas também nas narrativas propriamente ditas que tem 

uma coerência toda própria, sem seguir uma lógica própria da realidade cotidiana. Há também 

o trabalho com a Omissão do objeto, já citado anteriormente, que contribui para o ator 

perceber suas tensões corporais construídas internamente na tentativa de fazer presente o 

objeto omisso.  

 Concluindo então, há toda uma série de práticas realizadas no curso/treinamento 

Improvisação por Princípios que contribuem para o desenvolvimento dos Princípios 

Transculturais. Além da própria Construção de Energia que já se direciona para o 

desenvolvimento do nível pré-expressivo, todas as outras práticas, mesmo que voltadas para a 

expressividade corporal e vocal, acabam por colaborar também com esses Princípios. Isto, de 

certo modo, reforça o fato de que pré-expressividade e expressividade não são dissociáveis na 

realidade. 
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 A Ação (cap.I, item 1.2.10) é a “unidade” menor do trabalho de ator; é a matéria 

primordial sobre a qual o ator tece sua obra. Assim sendo, está igualmente presente em todas 

as fases desse trabalho e sua presença seria inquestionável também na prática de um 

treinamento. Sendo a Ação, portanto, a base de estruturação de qualquer treinamento de ator, 

o caso aqui analisado, não será diferente, mas tem suas especificidades.  

Todo o trabalho desenvolvido com os Viewpoints está alicerçado na construção de 

Ações, ao mesmo tempo que dependem da existência delas. O que se quer dizer é que, ao 

experimentar algum Viewpoint como Tempo, Duração, Repetição, etc., o ator necessita fazê-

lo por meio de uma Ação – Corporal ou Vocal. É o Tempo de uma determinada Ação que ele 

experimenta alternar entre, rápido, lento, ou hiper-rápido, alterando, desse modo, o 

significado da mesma. Por outro lado, ao realizar a Repetição de um elemento de uma 

determinada Ação executada por outro ator, segundo a proposta dos Viewpoints, aquele ator 

poderia estar extraindo dessa Ação, por exemplo, a Forma. Deste modo, seja como parte da 

Ação ou como fator de alteração da mesma, os Viewpoints proporcionam ao ator uma maior 

conscientização do que pode ser um trabalho sobre o Princípio da Ação. 

 Em termos práticos, houve momentos em que as Ações Corporais foram previamente 

elaboradas e organizadas em matrizes registradas pelos atores e utilizadas no momento da 

Improvisação como elemento do repertório desses. De certo modo, essa dinâmica 

proporcionava mais uma possibilidade para o ator de fugir das Ações ilustrativas, quer dizer, 

havia nessa prática uma necessidade de conseguir fazer algum tipo de encaixe de uma matriz 

que talvez não tivesse qualquer relação com a Improvisação realizada. Nessas práticas há 

sempre o risco de se incorrer numa total falta de sentido, num excesso de Ações 

desnecessárias, numa total desconexão, mas por outro lado, há igualmente a possibilidade de 

ampliar múltiplas vezes o alcance das Ações, principalmente no que se refere ao 

entendimento que o espectador pode ter da Improvisação por ele presenciada. 

 E há mais, a Ação não é experienciada apenas no corpo pelos atores-em-treinamento, 

ela é o elemento central e construtor das narrativas elaboradas nas Improvisações. Ocorre que 
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no formato de Improvisação aqui proposto o ator constrói, simultaneamente, suas Ações 

Corporais e Vocais e a Ação que transcorre da história contada. Esses conjuntos de Ações são 

por vezes coincidentes e por vezes não. Como dito anteriormente, podem estabelecer 

diferentes relações, seja de complementariedade ou de contradição, mas o ator busca evitar 

uma simples ilustração da Ação da história com a Ação Corporal. Essa experiência com as 

Improvisações gera, de certo modo, uma ampliação do conceito de Ação anteriormente 

trabalhado, quer dizer, além da noção de Ação englobar as Ações Corporais e as Ações 

Vocais, estará considerando também o que se poderia chamar de Ações Narrativas, que 

poderão ser coincidentes ou não. 

 Sendo assim, a Ação como Princípio do trabalho de ator engloba esses vários aspectos 

– Corporais, Vocais e Narrativos – e vista sob uma outra perspectiva, é permeada pelos vários 

Princípios analisados até agora – Plenitude, Intenção, Precisão, Espontaneidade, Vazio, 

Se/Imaginação, Respiração – incluindo ai os princípios-que-retornam por que a Ação é 

tambem o suporte para o trabalho em nível pré-expressivo e, por fim, será o meio pelo qual se 

estabelecem as Relações analisadas à seguir.   
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Por fim, um último grande Princípio – o das Relações – que na verdade divide-se e 

subdivide-se, resultando nos seis últimos Princípios do trabalho de ator. Das quatro formas de 

Relação do ator com os elementos da cena, todas tem algum tipo de destaque nos 

procedimentos de trabalho do curso/treinamento Improvisação por Princípios.   
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A Relação Ator/Personagem (cap. I, item 1.2.15) foi trabalhada, direta e 

indiretamente, em todas as etapas do treinamento: preparação, experimentação e 

Improvisação. Na preparação destaca-se o processo de Construção de Energia, no qual o ator 

percebia no seu próprio corpo as diferentes qualidades de energia que poderia dar forma ao 

corpo de um determinado personagem. Na verdade, antes mesmo deste trabalho com energias, 

tanto o Aquecimento Articular como o Alongamento Dinâmico, ao promoverem uma maior 

conscientização corporal por parte do ator, sugeriam a este um rico material na prática de 

composição de personagem. Na experimentação com Viewpoints as manobras corporais 
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viabilizadas, principalmente, pelo trabalho com Topografias, Formas, Gestos e Arquiteturas, 

geravam uma ampliação incomum na maneira dos atores se locomoverem, sentarem, 

deitarem, ou seja, todas as possibilidades de movimentação que se poderia pensar no processo 

de composição de um personagem.  

No momento da Improvisação propriamente, o que se via era justamente o resultado 

do que se havia experimentado no corpo, nas duas primeiras fases e a maneira como aquilo 

que foi experimentado podia voltar ao corpo do ator-em-treinamento no momento da 

Improvisação na forma de um personagem. Personagem este que poderia não ter nome ou 

passado, mas que no decorrer da Improvisação era possível perceber algo de suas 

características físicas, talvez algum traço psicológico e, certamente, sua Intenção naquela cena 

de improviso. 

Ainda que no treinamento realizado a única forma de apresentação seja o improviso, a 

criação de personagem que se realiza no decorrer da Improvisação poderia servir também a 

processos de composição de personagens em peças não improvisadas, independente dessas 

personagens serem uma total criação do ator ou parte de um texto dramático pré-determinado. 

Aliás, a Improvisação como procedimento de criação de personagens, sobre a qual se falou no 

capítulo II, item 2.2.2, é uma prática bastante comum entre os encenadores, mas o que se 

destaca no treinamento em questão são os caminhos específicos que foram percebidos como 

potenciais para essa prática e acima citados: Construção de Energia, aquecimentos voltados 

para conscientização corporal e Viewpoints, entre outros. 
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 Na Relação Ator/Objeto (cap. I, item 1.2.14) um dos principais procedimentos refere-

se ao Trabalho com Objetos que, apesar de termos realizado experiências com objetos 

diversos, teve uma maior concentração na utilização dos tecidos que foram entregues aos 

atores. Os tecidos eram utilizados tanto no tempo de experimentação como no tempo de 

Improvisação, e ainda, este trabalho era por vezes acompanhado ou não pela música, além de 

ser uma dinâmica individual, de duplas ou do grupo todo. Nesse último caso, o Princípio da 

Relação Ator/Ator também era explorado. 

 Conforme foi comentado no capítulo III, foram identificados três modos distintos de 

relação com o tecido, que indicavam tendências de cada um dos atores-em-treinamento. Além 

disso, foi comentado também que, independente da maneira própria de cada um, o fato de 
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estarem estabelecendo algum tipo de relação já apontava para cenas e personagens em 

potencial. De certo modo, essa constatação já frisa o potencial que tais relações têm como 

ponto de partida para a criação do ator e o modo como, na Improvisação, esses pontos de 

partida se traduzem na fluidez da construção das ações por parte desse ator. 

 Se, por um lado, um ator pode prescindir totalmente de objetos para a realização de 

uma cena teatral, por outro, o treinamento que utiliza-se de objetos pode proporcionar a este 

ator um espaço de investigação e exploração de ações que resultam justamente desta relação. 

E ainda, ao omitir o objeto da ação experienciada, no momento da Improvisação, buscando 

tornar presentes apenas as tensões advindas da relação, o ator encontra nessa Relação 

Ator/Objeto, uma fonte na construção de sua presença e do florescer de suas energias latentes. 

Enfatiza-se nesse caso a proficuidade da inteiração entre os Princípios da Omissão e da 

Relação Ator/Objeto, que no ato de improvisar se traduz em presença, em credibilidade. 
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 A Relação Ator/Texto (cap. I, item 1.2.16) na rotina do treinamento aqui em análise 

teve características bastante específicas. O que se considerou aqui como textos foram,  

principalmente: palavras e frases previamente elaboradas e sorteadas na hora da 

Improvisação, que serviam como ponto de partida para a construção da cenas improvisadas; 

diálogos aleatórios, formados por frases soltas, às vezes dadas aos atores antes de iniciar o 

trabalho e às vezes criadas por estes ao longo do processo de experimentação e, por fim, as 

histórias contadas e os diálogos das cenas criadas, ambas em Improvisação. 

consequentemente, essa relação se estabeleceu tanto com textos dados – palavras e frases, 

como com textos criados pelo ator, ainda que apenas orais e criados nas Improvisações.  

 Esses foram os recursos textuais utilizados na rotina do treinamento. A proposta de 

trabalhar com a latinha das palavras, era de dar ao ator uma forma textual como ponto de 

partida ou como base para a estruturação da história ou da cena. Era importante que eles 

percebessem essa diferença entre se colocar em Improvisação com e sem uma ideia pré-

estabelecida por um texto, mesmo que fosse apenas uma ou mais palavras, ou uma ou mais 

frases. Essas poderiam já delinear uma história ou pelo menos um mote para ela. Havia 

opções de como usá-la: o ator dispunha de uma palavra ou frase da latinha e apenas ele 

saberia qual era, ou seja, não tinha a obrigação de revela-la ao realizar sua Improvisação ou 
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poderia revela-la se assim o desejasse e a outra opção era pedir ao público que sugerisse um 

tema, palavra ou frase e desse modo todos já saberiam qual era.  

 Em ambos os casos havia o desafio de conseguir gerar uma Improvisação a partir de 

uma ideia que não era sua, mas quando a plateia conhecia a palavra, havia ainda o desafio de 

satisfazê-la, melhor dizendo, o ator teria que conseguir veicular aquela ideia no corpo de seu 

improviso. Deste modo, a utilização das palavras poderia ser tanto instigadora como 

bloqueadora como indica a opinião dos atores após a primeira experiência de Improvisações 

com a latinha das palavras: 

 

Para mim, dependendo das palavras, era bem interessante. Com algumas 
palavras não funcionava, ficou apelativo em alguns momentos e também 
ficou literal, sempre fazendo o que a palavra está propondo. Mas eu pensei 
assim, se não for literal, o povo não vai saber que é essa a palavra. (Lívia 
Fernandez, Transcrição do registro em vídeo – 13 de setembro de 2010) 

 

 Ou ainda: 

 

Acho um estímulo interessante, mas eu me perco no desenvolvimento do 
trabalho. […] eu me limitei no sentido de trazer aquelas palavras, mesmo 
que não na fala mas no corpo, ou para o espaço, ao invés de desenvolver 
alguma coisa e deixar acontecer, tendo aquelas palavras em mente, entendeu. 
Já quis logo colocar as palavras de alguma forma e fica pobre. (Samir 
Andreoli, Transcrição do registro em vídeo – 13 de setembro de 2010) 

 

 E mais: 

 

Eu achei um estímulo potencial de aumentar as possibilidades mesmo.[...] 
Eu achei um estímulo interessante e até muito parecido com a Arquitetura 
[…] Mas eu gostei de fazer sem vocês saberem qual era a palavra. Eu não sei 
como seria com o público sabendo, porque eu acho que eu ia sentir minhas 
'coisas' sendo fechadas. Então, isso pode reverberar no meu corpo, de 
maneira que meu corpo começa a ficar mais literal mesmo e a questão da 
subjetividade perde muito e não necessariamente no meu movimento, mas 
no olhar do espectador, [de] ficar muito direcionado e [querer] identificar o 
que eu mostro ali. (Júlia Fagundes, Transcrição do registro em vídeo – 13 de 
setembro de 2010) 

 

 Outras dinâmicas que exercitam o Princípio da Relação Ator/Texto eram as 

experimentações e Improvisações com guiberish. Sendo já uma proposição dos Viewpoints, a 

utilização do guiberish, tanto como exploração das possibilidades vocais, mas principalmente, 

como meio de elaboração de textos, era, justamente por se tratar de língua inventada, um 

poderoso meio de ampliação das possibilidades de inter-relação entre as ações corporais 
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propostas pelo ator e o texto que este vai construindo ao longo da Improvisação. Como o 

guiberish não é absoluto na sua significação, mas determinado apenas pela Intenção nele 

modulada, o que o ator realiza enquanto ação e o que ele conta como história ou fala enquanto 

diálogo com outro ator, dificilmente cai numa simples ilustração, mantendo assim os fluxos 

corporal e verbal independentes entre si, mas em relação. Um aspecto que se destaca nessas 

últimas considerações é a interação de, pelo menos, três dos Princípios já analisados: 

Ator/Texto, Intenção e Ação. 
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 Concluindo, então, os Princípios de Relação que o ator estabelece com os elementos 

de cena, a Relação Ator/Espaço (cap. I, item 1.2.13) na prática do treinamento apresentou 

diferentes situações de desenvolvimento, sendo que duas dessas rotinas de trabalho foram 

essenciais para tal: o trabalho com Viewpoints, com destaque para os espaciais e as mudanças 

de locação das apresentações.  

 Antes de discorrer a respeito das particularidades dessas práticas, há que se lembrar o 

que foi anteriormente estabelecido como sendo esse Espaço com o qual o ator pode se 

relacionar. Trata-se, então: de espaços criados artificialmente por cenários; espaços comuns 

como salas ou ambientes externos, sem qualquer tipo de tratamento artificial ou, ainda, 

qualquer espaço inicialmente vazio e que se constrói nas ações dos atores. Dito isso, cabe 

agora rever as diferentes opções que foram trabalhadas no curso/treinamento Improvisação 

por Princípios. 

 Os Viewpoints espaciais: Relações Espaciais, Forma, Gesto, Topografia e Arquitetura 

propunham dinâmicas corporais que de algum modo já levavam o ator a ficar atento ao 

espaço e a se posicionar em relação a este. Ou o ator estava “imprimindo” com seu corpo, 

suas marcas, suas ações, suas intenções no espaço, ou as estava criando a partir do que este 

próprio espaço lhe propunha, podendo manter com este um constante diálogo. Todos esses 

elementos dos Viewpoints eram estímulos a essas Relações, tanto no tempo de 

experimentação, quanto no tempo de Improvisação.  

No que se refere às mudanças de locação onde se deram as apresentações, pode-se 

considerar dois aspectos: o local em si e, em cada local, a criação de uma área de 

Improvisação definida com os recortes de corino. Essas diferenças de locação e da área de 

Improvisação foram devidamente descritas e comentadas no capítulo IV – Apresentações de 
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Improvisação. Cabe aqui ressaltar apenas o quão significativas foram tais alterações para os 

atores-em-treinamento.  

As locações mostraram-se, de modo geral, determinantes do encaminhamento das 

Improvisações, tanto pelos elementos que constituíam tais espaços como pelo público 

específico que foi acessado nesse ou naquele espaço. Ao pensar esse fato inversamente, pode-

se dizer que essa determinação indicada pelo espaço era potencializada e, de alguma forma, só 

era possível por se tratar de Improvisação. Ou seja, em se tratando de improviso o espaço 

sempre poderá ser ouvido plenamente, diferentemente de uma peça ensaiada que mesmo 

tendo que se adaptar no caso de mudanças no espaço, precisa manter sua estrutura. 

No que se refere ao estabelecimento da área de Improvisação definida com o corino, a 

influência foi bastante notada na movimentação e ações corporais dos atores e como os 

formatos criados com o corino já davam algum tipo de informação visual os atores, por vezes, 

aproveitavam esses formatos em suas composições. Digo, por vezes, referindo-me à 

intencionalidade de aproveitar o espaço, determinando a partir dele a situação ou história 

improvisada. Mas, nas verdade, o formato diferenciado dessa área de Improvisação já 

determinava, independentemente da vontade do ator, a disposição espacial da cena.  

 Não há dúvidas de que o Espaço pode ser infinitamente repensado, mesmo que sempre 

no mesmo espaço físico, caso contrário as salas de espetáculo teriam que ser descartáveis. No 

entanto, como nossa proposta de Improvisação não incluía a criação de cenário e nem mesmo 

objetos de cena, uma efetiva mudança de espaço proporcionava ao ator novos elementos 

como potenciais estimuladores do seu processo criativo. Sendo assim, apesar de a função 

inicial das apresentações de Improvisação terem sido a Relação Ator/Espectador, o Princípio 

da Relação Ator/Espaço foi também profundamente aprimorado mediante as novas locações 

propostas aos atores-em-treinamento. 

 Vários são os aspectos nos quais o Espaço pode afetar o trabalho do ator, mas o 

primeiro passo é que este se deixe afetar, caso contrário, nenhum dos elementos presentes 

nesse Espaço poderiam ser aproveitados. O que se observou na prática deste treinamento foi a 

forte influência do Espaço na construção das narrativas e nas possibilidades de criação 

corporal/vocal dos atores. 
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Seguindo então a organização apontada no início do capítulo, este último ítem trata 

dos Princípios das Relações Interpessoais. Ainda que o presente estudo tenha como meta a 

análise do curso/treinamento Improvisação por Princípios à luz de todos os fundamentos que 

foram até então observados, o que se constatou ao longo da prática foi uma ênfase 

significativa voltada para o aprimoramento das Relações Interpessoais. Sendo assim, 

considerou-se necessário, antes de se realizar a análise destes últimos Princípios, ampliar a 

compreensão acerca da noção de Relações Interpessoais visando uma maior compreensão do 

que foi observado. Antes, jugou-se necessário verificar a noção do termo relação e, ainda que 

essa verificação pudesse ter sido significativa também para a análise das Relações do ator 

com os elementos constituintes da cena, devido à ênfase dada às Relações Interpessoais, a 

opção foi por localizar o aprofundamento proposto neste momento específico da tese. 

Desse movimento sugerido, o que se observou foi que os dicionários e enciclopédias 

que tratam do assunto são unânimes em reforçar o papel significativo das relações e trazem 

noções que acabam por se complementar ou mesmo reforçar entre si:  

 

Relação significa conexão entre duas ou mais coisas, que se chamam termos 
da relação, sejam eles objetos, pessoas, fatos ou acontecimentos. A relação 
estabelece vínculos de união entre os elementos relacionados e possibilita a 
unidade dentro da multiplicidade. Com efeito, a negação de toda e qualquer 
relação equivaleria a afirmar a pura dispersão, o isolamento de todo e cada 
ser e a impossibilidade do pensamento, pois que afirmar o isolamento dos 
seres é já pensá-los e pensá-los como relacionados. Quer dizer, não se pode 
pensar um mundo sem relação, porque pensar é relacionar, pelo menos 
enquanto se estabelece a relação entre o objeto pensado e o sujeito pensante. 
Por outras palavras, as relações podem considerar-se como dados das coisas, 
como reais ou como fruto de operações mentais; como objetivas ou como 
subjetivas. (LOGOS, 1992, p.654) 

 

 Já Brugger ressalta a questão da unidade-multiplicidade: 

 

A relação assume importância decisiva na estrutura do mundo. Em todos os 
tempos os homens deram-se conta da profunda unidade existente no 
universo, a despeito da sua multiplicidade […] o mundo é concebido como 
pluralidade de seres que, reciprocamente vinculados por diversas relações, 
constituem 'um' todo; sem relação não haveria unidade. (BRUGGER, 1962, 
p. 448) 

 

 Curvillier considera que relação é uma: “Conexão entre dois objetos, fenômenos ou 

quantidades, tal que toda modificação de um acarreta modificação do outro.” (1973, p.139), 
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enquanto, Jupiassú e Marcondes destacam a ação implícita que há na noção de relação, quer 

dizer, “Ação de estabelecer um elo ou ligação entre alguma coisa e outra.” (1996, p. 233) 

 Relação é então um aspecto essencial do ser humano, porque, seja o pensar ou o estar 

no mundo, tudo se dá de modo relacional. Por isso mesmo as relações estão presentes tanto 

enquanto realidade material como enquanto operações mentais, perfazendo não somente as 

ações humanas, como também a elaboração e compreensão destas ações que se realizam 

enquanto pensamento. Esse caráter essencial das relações transparece ainda na constatação de 

que é justamente o estabelecimento de vínculos e conexões entre as coisas, as pessoas, as 

ideias ou os acontecimentos que possibilitam a percepção do mundo não apenas como 

multiplicidade, mas também como unidade. Outro aspecto igualmente relevante refere-se ao 

poder de afetação das relações, ou seja, o modo como as coisas ou pessoas ou mesmo os fatos 

ao interagirem entre si, afetam-se a ponto de se transformarem. 

 Numa tentativa então de retomar essa abrangência que constitui a relação, pode-se 

dizer que: as relações permeiam o mundo em todos os seus aspectos, sejam eles subjetivos ou 

objetivos. Sendo assim, as relações são constantes no mundo e nesta sua constância as 

relações  consideram a multiplicidade deste mundo, estabelecendo ligações entre as diferentes 

partes que constituem essa multiplicidade. Em decorrência disto, as relações estabelecem a 

unidade e é a partir dessas conexões que as partes por elas conectadas – pessoas, objetos, fatos 

– se afetam e se modificam.  

 Restringindo, então, esta ampla conceituação de relação àquela concernente às 

pessoas, ou às Relações Interpessoais, pode-se considerar que é a partir da relação que, os 

seres humanos podem pensar sobre si e sobre o outro, e do mesmo modo, podem mutuamente 

se afetar e transformar.  

 Seguindo assim a reflexão acerca do conceito de relação, depara-se com o filósofo 

alemão Martin Buber, que desenvolveu um pensamento sobre essa temática tendo como fio 

condutor de toda sua obra a noção de diálogo. Permeado por esta ideia, Buber nos apresenta 

na obra Eu e Tu o que ele denomina como sendo as palavras-princípio e são elas: Eu-Tu e Eu-

Isso. Cada uma delas designa uma atitude distinta do homem no mundo: “O mundo como 

experiência diz respeito à palavra-princípio Eu-Isso. A palavra-princípio Eu-Tu fundamenta o 

mundo da relação.” (BUBER, 2001, p. 53) Para Buber, então, ao proferir uma das palavras-

princípio, entenda-se: “Ser Eu, ou proferir a palavra Eu são uma só e mesma coisa. Proferir 

Eu ou proferir uma das palavras-princípio são uma ou a mesma coisa.” (p. 52), o Eu assume 

uma postura diante do mundo, seja ela de relação, ao proferir o Tu, ou de experienciação ao 

proferir o Isso.  
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 Alguns outros aspectos caracterizam a noção de relação para o filósofo alemão, isto é, 

ela é imediata, nela o ser se apresenta em sua totalidade e ela implica em reciprocidade. 

Tomam-se aqui alguns trechos que indicam essas características, para depois refletir a 

respeito: “A relação com o Tu é imediata. […] Todo meio é obstáculo.” (p. 57); “A palavra-

princípio Eu-Tu só pode ser proferida pelo ser na sua totalidade.” (p. 57) e ainda, “Relação é 

reciprocidade. Meu Tu atua sobre mim assim como eu atuo sobre ele.” (p. 60). Tendo por 

base estes três aspectos pode-se compreender mais claramente o que Buber entende por 

relação. Diferentemente da ideia de experimentação em que o Eu busca conhecer sobre a 

natureza do Isso, conhecer sobre sua constituição, aprender a usá-lo e, ao proferir a palavra-

princípio Eu-Isso, estar mediado pelo resultado dessa experiência, na noção de relação em 

Buber não há espaço para esse conhecimento, porque não há objeto de conhecimento, há 

apenas o encontro de Eu com Tu. Assim, a relação é imediata e não mediada. É também por 

isso que na relação o ser se mostra em sua totalidade, isto é, por não ser decomposto em 

partes constituintes, próprias de um objeto experienciado. Sendo assim, conforme Buber: “Eu 

não experiencio o homem a quem digo Tu.” (p. 55), apenas me entrego a uma relação com 

este. E, por fim, diferenciando-a novamente da palavra-princípio Eu-Isso na qual o Eu, 

segundo Buber, é o único que vivencia a experiência pois esta ocorre nele próprio, quando se 

profere a palavra-princípio Eu-Tu a relação não ocorre nem no Eu e nem no Tu, ela ocorre no 

'entre', de modo que afeta a ambos. Sua ação é recíproca. 

 Há ainda um outro modo de se compreender o que a relação tem de imediato, ou seja, 

é imediata também por que se faz no aqui e agora, no presente: “O presente […] o instante 

atual e plena mente presente, dá-se somente quando existe presença, encontro, relação. 

Somente na medida em que o Tu se torna presente a presença se instaura.” (BUBER, 2001, p. 

57-58) E isso ocorre tão logo o ser entra em relação, quando profere a palavra-princípio Eu-

Tu.  Mas, conforme o próprio Buber, ninguém vive só de presente. O Eu ora está em relação 

com Tu, ora está experienciando Isso. Entretanto, não se trata de uma alternância nítida e sim 

de “processos que se entrelaçam confusamente numa profunda dualidade.” (p. 61) Não há 

aqui a noção de bom e ruim, certo ou errado, trata-se apenas de diferentes atitudes do homem 

no mundo, entretanto Buber, complementa seu pensamento ao considerar que, “[...] o homem 

não pode viver sem o Isso, mas aquele que vive somente no Isso não é homem.” (p. 72) 

 Retomando os vários aspectos verificados até então, pode-se dizer que relação é a 

conexão estabelecida entre duas “coisas” que podem ser pessoas, objetos ou acontecimentos; 

as relações podem se estabelecer num âmbito material ou mental; é através da relação que se 

estabelece a unidade entre as “coisas”; mas é também na relação que estas se transformam 
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mutuamente, e ainda, a relação não implica no conhecimento ou reconhecimento de partes das 

“coisas”, mas na entrega que se dá no aqui e agora, no encontro entre totalidades. Mesmo 

tendo usado a expressão “coisas” que vem ligada às conceituações do termo relação, o que 

realmente interessa aqui são as relações que se estabelecem entre dois seres. 

 Seguindo então a trilha sobre a noção de relação que se estabelece entre pessoas, 

Moscovici afirma: 

 

Pessoas convivem e trabalham com pessoas e portam-se como pessoas, isto 
é, reagem às outras pessoas com as quais entram em contato: comunicam-se, 
simpatizam e sentem atrações, antipatizam e sentem aversões, aproximam-
se, afastam-se, entram em conflito, competem, colaboram, desenvolvem 
afeto. 
Essas interferências ou reações, voluntárias ou involuntárias, intencionais ou 
inintencionais, constituem o processo de interação humana, em que cada 
pessoa na presença de outra não fica indiferente a essa situação de presença 
estimuladora. O processo de interação humana é complexo e ocorre 
permanentemente entre pessoas, sob forma de comportamentos manifestos e 
não-manifestos, verbais e não-verbais, pensamentos, sentimentos, reações 
mentais e/ou físico/corporais. 
Assim, um olhar, um sorriso, um gesto, uma postura corporal, um 
deslocamento físico de aproximação ou afastamento constituem formas não-
verbais de interação entre pessoas. Mesmo quando alguém vira as costas ou 
fica em silêncio, isto também é interação – e tem significado, pois comunica 
algo aos outros. O fato de “sentir” a presença dos outros já é interação. 
A forma de interação humana mais frequente e usual, contudo, é 
representada pelo processo amplo de comunicação, seja, verbal ou não-
verbal. (MOSCOVICI, 1985, p. 24/25)  

 

 Nesta abordagem, as relações, e aqui em especial as Relações Interpessoais, se  fazem 

presentes em diversos âmbitos da vida das pessoas. As interações proporcionadas nessas 

relações podem ser subjetivas ou objetivas, isto é,  “reações mentais e/ou físico/corporais” 

que ocorrem no nível do pensamento ou se realizam concretamente. Entretanto, acrescenta-se 

aqui as diferentes formas de manifestação dessas interações, ou seja, por meio de 

“comportamentos manifestos e não-manifestos, verbais e não-verbais” ou ainda, considera-se 

o fato de as interações ocorrerem por meio de ações ou reações “voluntárias ou involuntárias, 

intencionais ou inintencionais”. Mas não é apenas,  a percepção dessa presença massiva de 

relações, nos mais variados aspectos e situações da vida cotidiana do homem no mundo, que 

se destaca na abordagem de Moscovici. A impossibilidade das pessoas ficarem indiferentes, 

de não se deixarem afetar por essas relações que se lhes impõem, reforça ainda mais o 

entendimento de que as Relações Interpessoais promovem transformações nas partes em 

interação. 
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 Outro aspecto bastante relevante é a possibilidade, ou melhor, a necessidade de 

desenvolvimento do que ali se denomina, competência interpessoal: “Competência 

interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais, de lidar com 

outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada um e às exigências da situação.” 

(MOSCOVICI, 1985, p. 27) O desenvolvimento dessas habilidades diz respeito a três 

critérios, a saber:  

 

a) a percepção acurada da situação interpessoal, de suas variáveis relevantes 
e respectiva inter-relação; 
b) habilidade de resolver realmente os problemas interpessoais, de tal modo 
que não haja regressões; 
c) solução alcançada de tal forma que as pessoas envolvidas continuem 
trabalhando juntas tão eficientemente, pelo menos, como quando começaram 
a resolver seus problemas.(ARGYRIS apud MOSCOVICI, 1985, p. 27)  

 

 Para Moscovici, percepção pode ser plenamente desenvolvida mas abarca um 

processo complexo de “crescimento pessoal, abrangendo auto percepção, auto 

conscientização e auto-aceitação” (1985, p. 27). A ideia é que tendo uma efetiva percepção de 

si mesma, a pessoa estará mais apta a perceber a situação interpessoal. E tudo isso, de acordo 

com a autora, é passível de ser aprimorado em situação de treinamento. Do mesmo modo, 

pode ser treinada essa habilidade de dar soluções criativas e variadas para as situações 

interpessoais que se enfrentam. O terceiro critério estabelecido refere-se à perspectiva de 

Relações Interpessoais prolongadas que devem ter sua continuidade garantida após a 

superação de conflitos. Esses três critérios, ao apresentarem seus melhores resultados, 

refletem, então, o desenvolvimento da  competência interpessoal dos indivíduos. 

 Todavia, um outro aspecto bastante relevante na situação de Relação Interpessoal é a 

comunicação. Seja porque a comunicação pode ser o objetivo maior da relação, ou pelo 

contrário, a relação só se torna efetiva por que ocorre a comunicação. Mailhiot, ao rever a 

obra de Kurt Lewin, um dos primeiros pesquisadores a se debruçar sobre essas temáticas, 

resgata as seguintes questões pensadas pelo psicólogo alemão: 

 

1.  A integração não se realizará no interior de um grupo e, em 
consequência, sua criatividade não poderá ser duradoura, enquanto as 
relações interpessoais entre todos os membros do grupo não estiverem 
baseadas em comunicações abertas, confiantes e adequadas. 
2. A capacidade de comunicar de modo adequado com o outro, de 
reencontrá-lo psicologicamente e de com ele estabelecer o diálogo não é um 
dom inato mas uma atitude adquirida por aprendizado. Somente aqueles que 
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aprenderam a abrir-se ao outro e a se objetivar a seu respeito tornam-se 
capazes de trocas autênticas com ele. 
3.  Não é senão consentindo em questionar seus modos habituais de 
comunicar com o outro e suas atitudes profundas a respeito do outro, que o 
ser humano pode descobrir as leis fundamentais da comunicação humana, 
seus requisitos e seus componentes essenciais, as condições de sua validade 
e de sua autenticidade. (MAILHIOT, 1970, p. 89) 

  

 Para o autor destaca-se a necessidade do estabelecimento da comunicação entre as 

partes para que a relação entre as pessoas se realize de modo eficiente, melhor dizendo, para 

ele não há relação enquanto não haja comunicação. Todavia, considera-se que a capacidade 

de se comunicar e consequentemente estabelecer relações é passível de ser desenvolvida.  

Tendo em vista os vários aspectos apontados acerca das Relações Interpessoais até 

aqui, há que se levar em conta que as interações interpessoais podem ser dar de várias 

maneira e em vários âmbitos. Mais uma vez, são relações que implicam em mútua 

transformação, em que as pessoas afetam e são afetadas reciprocamente e por outro lado, 

podem desenvolver a habilidade de estabelecer tais relações. O que se poderia chamar de um 

treinamento em habilidades interpessoais implica, simultaneamente: em uma intensa 

percepção de si mesmo, compreendendo a necessidade de alterar comportamentos que não 

mais interessam; na capacidade de avaliar as situações em que se encontram os seres em 

relação e na efetiva comunicação que estabelecem entre si. 

Tendo considerado uma conceituação acerca do termo relação e, posteriormente, 

noções sobre Relações Interpessoais, cabe agora pensar o que se entende por relação no 

contexto específico deste estudo que é o do teatro. Para Patrice Pavis, nas artes cênicas, o 

verbete relação vem dividido em dois tópicos: 

  

1.  Palco-Plateia Cenografia. Disposição relativa do palco e da área de 
atuação sobre a transmissão e recepção do espetáculo […] 
2.  Troca entre palco e plateia. Além dessa relação cenográfica concreta, 
palco e plateia mantêm relações psicológicas e sociais que refletem a 
finalidade do espetáculo. (PAVIS, 2005, p. 335) 

 

 Enquanto no primeiro tópico considera uma perspectiva física, espacial da relação 

palco/plateia, no complemento que estabelece acerca do segundo tópico, Pavis descreve as 

relações de identificação e de distanciamento como sendo as duas principais tendências da 

relação palco/plateia, numa perspectiva que vai além da questão espacial. O autor faz assim 

uma alusão direta às poéticas de Stanislavski e de Brecht, respectivamente, no que se refere 

tanto à Relação Ator/Espectador quanto à Relação Ator/Personagem. O autor aprecia ainda as 
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possibilidades de alternância dessas duas tendências de identificação e distanciamento em 

uma mesma proposta e, por fim, as tentativas “de explodir o quadro cênico tradicional” (2005, 

p. 335) realizadas por diferentes grupos, mas que, na opinião do autor, jamais resultaram em 

efetivas transformações. Sendo assim, no verbete relação o que Pavis considera são opções 

que de algum modo estarão definindo estéticas, ideologias, posicionamentos políticos e 

sociais.  

 Ao especificar em outro verbete a ideia de “Relação entre espectador, ator e 

personagem” (PAVIS, 2005, p.337), o autor retoma as perspectivas da identificação e 

distanciamento, em especial, por que tem sua explicação toda permeada pela noção de 

personagem: 

  

 A  identificação do ator com o personagem e do espectador com o ator-
personagem é necessária para o estabelecimento da ilusão e da ficção, mas é, 
ao mesmo tempo, muito frágil e ameaçada de ruptura e de denegação. 
Estabelece-se, então, uma distância crítica, provocada por ruptura, estéticas 
de atuação (efeito de estranhamento) ou por mecanismo ideológico (Brecht). 
A relação entre público e representação é sintomática daquilo que a 
encenação espera do ato teatral: submissão, crítica, divertimento, etc. A 
relação entre palco e plateia, mesmo que seja conciliatória (identificação 
global com a cena) ou divida profundamente o público (como queria 
Brecht), é sempre de confronto. A definição mínima de teatro está inteira 
contida aqui: “o que se passa entre espectador e ator. Todas as outras coisas 
são suplementares.”(GROTOWSKI, 1971, p. 31). (PAVIS, 2005, p. 337) 

 

 Ainda que sua conceituação de relação esteja fundamentada na Relação 

Ator/Personagem e as questões de identificação e não-identificação que permeiam essa 

relação, Pavis entende que o confronto existente entre atores e espectadores será sempre um 

elemento fundamental para o teatro, em especial quando compactua com as palavras de 

Grotowski, “Todas as outras coisas são suplementares.” 

 Tendo em vista as noções de relação e Relações Interpessoais até então averiguadas, o 

que se segue é justamente uma reflexão sobre os Princípios das Relações Interpessoais 

trabalhados no curso/treinamento em análise, à luz dos referidos conceitos. Até agora, o que 

se procurou fazer foi uma verificação por meio da percepção dos atores-em-treinamento e da 

minha própria observação, dos meios pelos quais o treinamento contribui para o 

desenvolvimento de cada Princípio apontado. Novamente, este será o caminho de reflexão 

adotado, no entanto, para o caso específico das Relações Interpessoais, além de se ter por 

referência as explicações iniciais dadas no primeiro capítulo deste volume e a prática 

vivenciada pelos atores e por mim conduzida, tem-se também as nuances indicadas pelas 
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noções de relação e Relações Interpessoais a pouco expostas, que poderão nortear tais 

considerações. 

 Questionar se os atores estabeleceram ou não conexões entre si e com os espectadores 

não parece acrescentar muito às reflexões em curso, mesmo porque não se pretende 

comprovar se efetivamente houve ou não qualquer tipo de relação. Todavia, cabe no contexto 

de um treinamento que se ocupa das questões metodológicas do fazer teatral, perguntar que 

meios o ator se utilizou para alcançar as conexões que acredita ter estabelecido e em que 

medida as práticas proporcionadas pelo treinamento contribuíram também para estes 

resultados. Aliás, este questionamento acompanhou as reflexões que se estabeleceram ao final 

de cada dia de trabalho, desde os primeiros dias do curso/treinamento, o que reflete a 

relevância desta questão para o ator. 

 Desse ponto, então, retoma-se a análise do curso/treinamento Improvisação por 

Princípios à luz dos dois últimos fundamentos a serem verificados: Relação Ator/Ator e 

Relação Ator/Espectador.  
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 Dentre as Relações que se estabelecem entre os atores num contexto diário de 

treinamento, interessam aqui apenas aquelas que se restringem ao âmbito específico do 

trabalho. Nesse sentido, um dos principais fatores que poderá definir a qualidade da Relação 

Ator/Ator refere-se a um outro Princípio, o da Disciplina, pois que, como visto anteriormente, 

a Disciplina refere-se aqui à postura de respeito e compromisso que cada ator estabelece com 

o treinamento e consequentemente com os outros atores com os quais compartilha este 

espaço. O respeito e consideração necessários ao bom funcionamento do trabalho afetam 

diretamente cada um dos atores, positiva ou negativamente, determinando a qualidade do 

trabalho que vão realizar, desde um simples exercício de pesquisa individual até uma 

Improvisação realizada para o público em geral. 

 Pensando sequencialmente na prática diária do treinamento, o processo de Construção 

de Energia, ainda no tempo de preparação, sempre foi apontado por todos como sendo um 

momento bastante relevante para o estabelecimento de uma forte conexão entre os atores. 

Sendo uma dinâmica que envolve um intenso jogo de forças visando a produção de uma 

energia de trabalho, o processo de Construção de Energia já proporciona ao ator uma 

possibilidade de interação com o outro, especialmente na etapa da dinamização. A ideia de 
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expandir o fluxo de energia corporal pelo espaço também se dá por uma forma de troca de 

energia, seja pelo olhar, seja por um movimento de lançamento que um ator realiza na direção 

do outro, seja pela sensação de suporte que um proporciona ao outro como se estivessem se 

apoiando, impedindo que o outro desista do trabalho no meio do caminho ou impelindo-o a 

continuar. Desse modo, essa etapa do trabalho que implicaria em uma maior atenção sobre si 

mesmo, já dá espaço para um primeiro momento da Relação Ator/Ator. Como esse processo 

de trabalho com energia permeia o estado da exaustão, para suportá-lo essa interação entre os 

atores pode ser essencial. Nesse estágio o ator já percebe ou, mais que isso, o ator vivencia o 

potencial dessa Relação como suporte para si, num nível que é puramente energético e poder-

se-ia dizer, pré-expressivo.  

 É significativo trazer essa questão da pré-expressividade visto que, normalmente, ela é 

abordada acerca da Relação Ator/Espectador, como a percepção que o espectador tem da 

presença do ator (BARBA, 1995, 2009), independentemente do que este esteja querendo 

expressar. Refere-se à qualidade de energia que o ator traz na sua presença e que atrai a 

atenção do espectador. No caso aqui citado, não se está falando de um espectador que observa 

um ator, mas de dois atores que estão em processo de Construção de Energia, preparando para 

o trabalho, ou seja, não estão em cena ainda, mas já estão trabalhando suas qualidades de 

energia e, assim sendo, já estão ativando uma qualidade de presença diferenciada, em que um 

pode ser percebido pelo outro, em seu nível pré-expressivo. Daí pode-se considerar o 

Princípio da Relação Ator/Ator aproximando-se dos Princípios Transculturais de modo geral  

que, como exposto anteriormente, estarão presentes ao longo de todo o Processo de 

Construção de Energia. 

 Outro aspecto essencial identificado pelos atores-em-treinamento no que se refere ao 

estabelecimento de Relações era o olhar. Sua importância era perceptível tanto no vínculo 

entre atores como no vínculo entre ator e espectador. O que se percebeu também é que este 

olhar precisava ser trabalhado ainda nos tempos de preparação e experimentação para que no 

tempo de Improvisação ele não estivesse por demais condicionado por uma rotina muito auto 

centrada, ou seja, um olhar vago e pouco direcionado, ou então meio vidrado, de quem está 

mais atento a si mesmo que ao outro. Sobre o olhar Júlia Fagundes observa: 

 

Quando a gente se olha, troca olhar, a gente abre uma nova possibilidade. 
[...] eu acho que o olhar ele possibilita uma conexão mais forte, uma troca 
mais interessante, sabe. [...] Acho que o olhar pode ser um ponto de elo entre 
as duas pessoas para o negócio ficar forte mesmo. Ficar pra valer. (Júlia 
Fagundes, Transcrição do registro em vídeo – 09 de julho de 2010) 
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Logo em seguida a atriz comenta acerca desse olhar de cumplicidade que é preciso se 

instaurar quando se conta uma história, sugerindo uma situação cotidiana em que se está 

contando algum fato acontecido, mas que naquele dia de treinamento não estava ocorrendo:  

 

Quando a gente vai contar uma história, duas pessoas juntas... Eu e Lívia 
chegamos aqui e vamos contar uma história que aconteceu com a gente no 
caminho, a gente se olha o tempo todo pra confirmar a história, pra 
completar a cumplicidade, exatamente. E nas nossas histórias isso não tem 
acontecido. A gente, às vezes, eu acho que até evita um pouco. Ai, eu acho 
que vale o olhar. [...] Mas é um olhar de conexão. (Júlia Fagundes, 
Transcrição do registro em vídeo – 09 de julho de 2010) 

 

 Mas também se percebeu sobre a questão do olhar que esta não era a única maneira de 

se estabelecer a Relação Ator/Ator. Os corpos também estabelecem relações entre si, gerando 

efetivas conexões entre os atores, sem a mediação do olhar. Nesse sentido, entendo que a 

prática dos Viewpoints era uma dinâmica extremamente eficiente na constituição de uma 

Relação dinâmica e profunda entre os atores e, efetivamente, certos Viewpoints enfatizavam o 

foco em alguma maneira de interação corporal entre os atores. Por exemplo, as Relações 

Espaciais eram imediatas, pois implicavam no ator se colocar, intencionalmente, em conexão 

com o outro no espaço; as Reações Cinestésicas, visavam uma disponibilidade em se deixar 

afetar pelo outro, de modo que sua movimentação fosse transformada, assim como apontaram 

Curvillier e Buber acerca do potencial de transformação das relações; já o trabalho em duplas 

com as Formas indicavam a possibilidade da criação de uma unidade por meio do vínculo de 

dois corpos, o que aponta também para outro aspecto conceitual do termo que é a 

possibilidade de se estabelecer a unidade a partir da multiplicidade em relação. 

 A escuta era mais um dos fatores reconhecidos pelos atores como sendo essenciais no 

estabelecimento das relações entre si. Escuta entendida como uma percepção ampliada do 

outro, que pode ser tanto ator como espectador. A escuta, no caso específico de treinamento, 

era essencial à Relação Ator/Ator especialmente quando se estava improvisando. Quando 

Argyris refere-se à “percepção acurada da situação interpessoal” (apud MOSCOVICI, 1985, 

p.27), a meu ver, o treinamento dessa escuta contribui para que o ator desenvolva justamente 

sua capacidade de perceber a situação em que se encontra, ou seja, o que caracteriza a 

situação de relação com o outro. Quando estão, por exemplo, contando uma história é 

essencial uma escuta acurada não apenas em relação ao que está sendo dito pelo outro ator, 

mas uma percepção das suas Intenções, do Ritmo estabelecido por sua narrativa, das Ações 

Corporais e Vocais que realiza, de modo que quando o colega passa a bola da história que está 
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sendo contada, o ator possa dar continuidade a esta, sem deixar que se perca ou se esvazie. 

Daí se percebe que são vários os Princípios envolvidos na Relação Ator/Ator e para os quais 

cada ator-em-treinamento deverá apurar sua escuta: Intenção, Ritmo e Ações, pelo menos. 

 Pode-se dizer, por fim, que o próprio ato de improvisar seja um meio profícuo ao 

estabelecimento da Relação Ator/Ator e, nesse contexto dois dos aspectos definidores na 

noção de relação estarão presentes: a questão da comunicação, que implica também na escuta 

e a questão da transformação. Retomando, então, o pensamento de Lewin descrito por 

Mailhiot acerca da necessidade de se estabelecer uma clara comunicação quando se está em 

relação, no contexto teatral essa comunicação é também essencial. Quando dois atores estão 

contando uma história ou realizando uma cena, ambas improvisadas, a capacidade de 

comunicar uma proposta um ao outro, aliada à capacidade de escuta de cada um, são 

imprescindíveis para o bom desempenho do improviso. A meu ver, é a prática cotidiana da 

Improvisação que proporciona a situação ideal de aprimoramento dessas capacidades. Quando 

Johnstone comenta que o centro da Improvisação é o jogo de “proposta-bloqueio-aceitação” 

(1995, p.100), pode-se entender aqui que a falta de escuta ou a comunicação falha podem 

acarretar numa recusa, num bloqueio da proposta, mesmo que não intencional, impedindo 

assim o fluxo do improviso. No que se refere ao potencial transformador da Relação 

Ator/Ator, isso se dá, principalmente, mediante a abertura de cada um em se deixar afetar pelo 

outro. Em decorrência desses afetos transformam-se as ideias, os roteiros das histórias, as 

Intenções dos atores, mudam ainda as Ações Corporais e Vocais, os corpos se transformam 

em cena, muda o Ritmo da cena ou da história, ou seja, todo tipo de transformação pode 

ocorrer mediante a Relação Ator/Ator, inclusive transformações em outro Princípios do 

trabalho de ator como se pôde observar. E tudo isso refere-se à situação específica da 

Improvisação.  

 

! "#$#%#&!!'()*+,-!./-01234(5/*6-0! ! ! ! ! ! !

 

 A Relação Ator/Espectador (cap. I, item 1.2.12) no contexto de um treinamento de 

ator, normalmente restringe-se ao momento em que os próprios participantes do treino se 

posicionam para assistir seus colegas e às vezes nem isto, pois, de modo geral, o treinamento 

restringe-se ao espaço de experimentação do ator sem uma preocupação em criar algo para ser 

mostrado. Sendo o espaço pessoal e por vezes secreto do ator, normalmente um espectador 

externo não tem acesso. Entretanto, a noção de treinamento pode ser expandida se pensada 
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como todo espaço ou tempo potencial em que o ator esteja aprimorando suas habilidades; 

alimentando seu imaginário ou diversificando seus recursos corporais e vocais. Neste sentido, 

o próprio momento de atuação diante do público se insere nesse espaço/tempo de treinamento. 

 Um dos aspectos principais do treinamento aqui proposto é que esse fosse voltado 

para o desenvolvimento dos fundamentos que dão suporte à arte de atuação e para tal a 

Relação Ator/Espectador, definida como um dos Princípios do ofício de ator, não poderia ser 

deixada de lado. Sendo assim, uma das metas desse trabalho foi, desde o início, criar 

momentos para que o ator pudesse desenvolver também este Princípio e a estratégia 

encontrada foi a de criar situações de apresentação, que fossem além do espaço de trabalho 

diário, mas que não dependessem da produção de uma montagem teatral, visto que esta não é 

um objetivo deste treinamento de ator. Foi, então, nas apresentações de Improvisação que os 

atores-em-treinamento encontraram um contexto profícuo ao aprofundamento de sua 

consciência e percepção acerca da Relação Ator/Espectador. Por outro lado, assim como se 

buscou explorar os meios encontrados pelos atores-em-treinamento para o estabelecimento da 

Relação Ator/Ator, cabe agora investigar do mesmo modo os meios voltados para uma efetiva 

Relação Ator/Espectador, no contexto da Improvisação. 

 De modo geral, esses meios, caminhos ou estratégias não diferem muito daqueles 

relativos ao encontro entre atores: a presença cênica, o olhar, os corpos, a escuta, a 

Improvisação propriamente dita. Entretanto, cabe uma averiguação de como funcionam tais 

estratégias na especificidade da relação que os atores buscam estabelecer com os 

espectadores. 

 A presença cênica do ator é, sem dúvida, o fator primeiro no estabelecimento do 

vínculo entre esse e o espectador, pois trata-se de “uma presença que atrai imediatamente a 

atenção do espectador”. (BARBA e SAVARESE, 1995, P.188) Esse primeiro momento do 

Princípio da Relação Ator/Espectador, como já foi apontado, aproxima dos Princípios 

Transculturais, cuja ação transformadora sobre a energia corporal do ator o torna um corpo 

dilatado. Na Relação Ator/Ator, conforme descrito no processo de Construção de Energia, 

estes estavam cientes de que o trabalho era voltado para o nível pré-expressivo, já na Relação 

Ator/Espectador essa percepção da presença cênica se dava na totalidade expressiva do ator, 

era como um suporte do seu expressar.  

Quando diz que a percepção desse corpo-em-vida do ator é anterior à sua expressão, 

Barba (1995, 2009) refere-se a um antes lógico, que simplesmente captura a atenção do 

espectador de imediato. Esta compreensão acerca das noções de pré-expressivo e expressivo 

remete diretamente à comparação estabelecida por Bubber entre relação e experiência que, a 



 247 

meu ver, podem resultar na seguinte analogia: A palavra-princípio Eu-Tu é proferida pelo ator 

no seu nível pré-expressivo, enquanto, o Eu-Isso refere-se à sua expressão. 

 A Relação que, segundo Buber, é possível apenas em Eu-Tu, na qual o ser deve estar 

em sua totalidade, que se dá na presença, no aqui agora, corresponde justamente à pré-

expressividade, da qual nada se pode depreender, apenas o encontro em si. Assim como o 

proferimento de uma e outra palavra-princípio consiste numa postura do Eu diante do mundo, 

o trabalho em nível pré-expressivo constitui uma postura do Eu-ator diante de seu trabalho. E 

da mesma forma que não se trata, em Buber, de uma nítida alternância entre essas duas 

posturas, para o ator, os níveis pré-expressivo e expressivo, poderiam ser pensados 

igualmente como o foram as duas palavras-princípio “[...] processos que se entrelaçam 

confusamente numa profunda dualidade.” (BUBER, 2001, p. 61).  

 Desse modo, enquanto, ao proferir o Eu-Tu, o ator estabelece uma efetiva relação com 

o espectador, visto que se faz pleno e presente diante deste e que não importa depreender nada 

desse encontro apenas o encontro em si; ao proferir o Eu-Isso, o ator interessa-se pelas 

informações que lhe chegam deste contato com o outro. Experienciar o outro resulta em 

elementos que poderão contribuir para sua Improvisação como, por exemplo, características 

do espectador, ações do outro ator, reações de ambos, etc. O que se percebe é que na situação 

teatral, considerando o ator na sua totalidade, este tanto poderá ser um Eu em relação, como 

um Eu em experienciação. 

 No que se refere ao olhar, na Relação Ator/Espectador essa foi uma busca constante 

de cada ator-em-treinamento, mas nem sempre alcançada, segundo depoimento da própria 

atriz Júlia Fagundes. A prática da Improvisação não implica necessariamente em um olhar 

direto para o espectador, visto que pode-se realizar uma Improvisação mantendo presente a 

quarta parede, não cabendo, assim, o contato imediato entre os olhares do ator e do 

espectador. Todavia, o que se pretendia com tais apresentações de Improvisação era 

justamente a exploração dos canais de conexão entre os dois e o olhar é uma canal poderoso 

para estabelecer tal ligação. Claro que não se trata apenas de olhar, mas como diz Alfredo 

Bosi, trata-se do olhar reclamado por Goethe: 

 

[...] olhar [...] que, desde sempre, exprime e reconhece forças e estados 
internos, tanto no próprio sujeito, que deste modo se revela, quanto no outro, 
com o qual o sujeito entretém uma relação compreensiva.  
[...] o olhar não seria apenas comparável à luz que entra e sai pelas pupilas 
como sensação e impressão, mas teria também propriedades dinâmicas de 
energia e calor graças ao seu enraizamento nos afetos e na vontade. 
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O olhar não é apenas agudo, ele é intenso e ardente. O olhar não é só 
clarividente, é também desejoso, apaixonado. (BOSI, 1988, p. 77) 

 

 Este é o olhar almejado pelo ator, um olhar que afeta e transforma, inaugurando assim 

uma relação com o outro que é o espectador.  Na prática, dois aspectos norteavam o trabalho 

do ator com o olhar no momento da Improvisação: por um lado, romper com um olhar muito 

comum nos tempos de preparação e experimentação que é um olhar vago, mas ao mesmo 

tempo vidrado, como se estivesse voltado para dentro do próprio ator e acredito que esta seja 

a principal razão desse olhar e, por outro lado, buscar diferentes intenções nesse olhar, já 

indicar pelo olhar seus “afetos e vontades”, seus “desejos, e paixões”. Por exemplo, nas 

Improvisações corporais, muito dos sentidos que o espectador podia perceber ou co-criar com 

o ator era estabelecido no olhar, nesse espaço “entre” da relação. 

 O corpo também pode ser um canal de estabelecimento da Relação Ator/Espectador. 

De modo geral, entre estes não se pode estabelecer um contato tão direto como aquele 

realizado entre atores, cujos corpos estão juntos em cena, mas por meio da percepção 

cinestésica3 ou pela leitura que o espectador venha a realizar das Formas corporais do ator em 

cena ou das Ações Corporais realizadas pelo ator, de algum modo este consegue se conectar 

ao espectador.  

 Ainda que para Buber o âmbito da comunicação não seja mais o da relação e sim o da 

experiência; considera-se aqui a noção de Lewin em que a comunicação é um dos pré-

requisitos para uma efetiva Relação Interpessoal. Nesse sentido, um corpo que comunica com 

clareza, verbalmente ou não, seus desejos, vontades ou paixões, alcança o espectador 

instaurando com este interação, o encontro que encerra em si a essência do teatro. 

 Até agora só se falou da presença do ator, do olhar lançado pelo ator e do corpo 

expressivo do ator. Não se quer com isso propor um teatro que entende o espectador como um 

receptáculo inócuo e passivo que se põe diante do ator apenas para apreciá-lo. Entretanto, não 

é objeto desta tese os estudos da recepção e sim os Princípios de atuação. Sendo assim, ao 

conceber a escuta como canal necessário ao estabelecimento da Relação Ator/Espectador, o 

que se está considerando é justamente o universo de ações e reações provenientes do 

espectador que ao serem percebidas pela escuta aguçada do ator, contribuem para a 

instauração da citada Relação. Assim como se falou na Relação Ator/Ator, aqui a noção de 

escuta vai além de uma percepção audível, ela se dá por todos os sentidos possíveis e cria um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Cinestesia, “sentido pelo qual se percebem os movimentos musculares, o peso e a posição dos membros” 
(FERREIRA, 1999, p. 473) 

!
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canal que é de comunicação, que pode implicar na mudança das Ações do ator, que pode criar 

um sentido de unidade entre ator e espectador no processo de criação. 

 Por fim, o que se considera aqui como caminho encontrado pelo ator com o intuito de 

estabelecer a Relação Ator/Espectador é a Improvisação propriamente dita, principalmente 

pelo fato de esta implicar em um ato realizado hic et nunc. No item anterior, referente à 

conexão entre atores, indicou-se dois aspectos significativos da noção de relação como 

estando presentes no ato de improvisar, a saber: a comunicação e o poder de transformação. 

Com certeza, estes dois elementos dizem respeito também à Relação Ator/Espectador, na 

medida em que esse encontro gera comunicação e consequente transformação. Todavia, o que 

se quer chamar atenção aqui é para um fato que, a meu ver, é um dos principais aspectos 

acerca dos quais a opção por trabalhar com Improvisação se me impôs: o hic et nunc do ato de 

improvisar. Algo que não se poderia explicar em mil palavras para um ator, mas que 

precisava ser vivida, o que foi proporcionado pelo curso/treinamento Improvisação por 

Princípios. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

 

 

 Em conformidade com o que propus, o presente estudo identificou Princípios partindo 

das experiências de diferentes pesquisadores de teatro e criou um espaço próprio de 

experimentação desses Princípios tendo como fundamento a Improvisação. Tendo funcionado 

como um treinamento, este espaço de experimentação prática não teve por objetivo chegar a 

um resultado final e sim constituir um ambiente de pesquisa e investigação pessoal em que se 

alcançaram conclusões diárias, passiveis de serem revistas com a mesma frequência, 

mantendo, assim, um processo continuado de construção de conhecimento. 

 De modo geral, procurou-se identificar tais percepções na medida mesmo em que se 

foi apresentando cada etapa, cada dinâmica, cada procedimento do curso/treinamento ao 

longo dos capítulos III e IV do presente estudo. Nessa exposição procurou-se envolver os 

aspectos descritivos da prática, os comentários dos atores e todas as possíveis avaliações. E no 

capítulo final, foram estabelecidas as averiguações acerca dos Princípios inicialmente 

elencados no contexto específico de um treinamento cuja base era a Improvisação. 

Dentre as várias percepções ou mesmo conclusões diárias alcançadas pelos atores-em-

treinamento, um aspecto parece ter impregnado toda a pesquisa prática e, consequentemente, 

a reflexão que aqui se conclui e esse diz respeito ao principal alvo do ator, o espectador. Logo 

na introdução foram elencadas algumas das possíveis questões que permeiam toda a trajetória 

profissional de um ator. De início, tais questões parecem estar exclusivamente voltadas para o 

ator em si, mas podem ser facilmente reformuladas de modo a dar o real foco para onde 

apontam: Como trazer para si a atenção do espectador, de modo que este seja efetivamente 

capturado pela presença do ator? Como expressar um sentimento, de modo que o espectador o 

perceba e até mesmo se identifique com ele? Como comunicar um pensamento, de modo que 
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o espectador o compreenda e possa até mesmo criticá-lo? Como pronunciar uma palavra, de 

modo que o espectador a ouça e entenda com clareza? Como criar um ambiente, de modo que 

o espectador o sinta plenamente e se contagie por ele? Como provocar uma reação, que 

advenha do espectador? Como ser crível, para que o espectador reconheça a verdade do ator? 

O que se percebe é que todo esforço consumado pelo ator tem como meta final afetar o 

espectador, provocá-lo, torna-lo cúmplice, enfim, entrar em relação com este. 

Se o Princípio da Relação Ator/Espectador alcançou tamanho destaque nesta pesquisa, 

isto não se deu apenas devido à intenção inicial de se trabalhar tal fundamento por meio de 

apresentações de Improvisação, mas porque efetivamente a preocupação com tal conexão era 

uma constante entre os atores-em-treinamento. Durante as apresentações internas, cada 

Improvisação realizada tinha como parâmetro de avaliação, pessoal e coletivo, o fato de ter ou 

não interessado aqueles que se colocaram como espectadores; de eles terem compreendido o 

que se pretendia comunicar ou se o que os atores fizeram foi suficiente para instigar o 

imaginário do espectador. E nesse questionamento diário da pesquisa buscava-se, 

enfaticamente, apontar para “o quê” teria provocado as reações dos espectadores fossem elas 

de euforia, encantamento ou tédio. Sendo que esse “o quê” referia-se necessariamente às 

ações, atitudes, posturas, perspectivas de cada ator, ou seja, todas as escolhas feitas pelo ator 

em seu processo de criação. Desse modo, como uma flecha cuja curvatura gera um 

movimento circular, a atenção do ator volta-se novamente para si, pois é debruçando-se sobre 

o próprio fazer artístico, que o ator encontra os trajetos mais eficientes para consumar seu 

encontro com o espectador. E é nesse movimento que se faz a dinâmica de um treinamento de 

ator, ou seja, com um foco que transita neste espaço da relação entre ator e espectador, tanto 

quando a presença deste segundo se faça efetiva frente ao ator, como quando esta presença se 

mantenha apenas no imaginário desse. 

 Por outro lado, como apontado na introdução, o motor propulsor da pesquisa sempre 

foi o alcance de uma maior autonomia do ator na realização de sua missão. Falou-se 

anteriormente nessa autonomia como liberdade de escolha frente às opções dadas ao ator, 

sejam elas estéticas, metodológicas, conceituais, ou mesmo políticas ou sociais. Ainda se 

pretende aqui que o ator mantenha seu espaço de autonomia, mas o que se percebeu diante a 

prática analisada é que tal autonomia será sempre referenciada, precisamente, por essa 

necessidade de estabelecer alguma forma de conexão com o espectador. E ainda, tal 

autonomia, aspecto de difícil mensuração, será percebida por cada ator-em-treinamento ao 

longo de uma carreira, de uma trajetória de vida profissional. É algo que se vai amadurecendo 
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com o fazer, mas que teve, no percurso aqui analisado, os elementos basilares para seu 

fortalecimento.  

 Um último aspecto que se fez expressivo no trabalho que ora se conclui, é o fato de 

que, verdadeiramente, ele não tem um fim. A ideia de propor um treinamento já veicula a 

noção de uma formação continuada e permanente. E os atores-em-treinamento que 

participaram do curso/treinamento Improvisação por Princípios, demonstraram ter 

compreendido este caráter do trabalho, na medida em que buscaram dar continuidade à prática 

iniciada no curso de extensão, buscando também as reestruturações necessárias à sua 

constante renovação.  

 Ainda que uma tese de doutoramento seja considerada o resultado final de um 

prolongado trajeto de pesquisa, e realmente o é. Espero, não de forma passiva, que o material 

aqui exposto seja apenas o princípio de algo, lembrando que por princípio entende-se: o 

começo, o germe, o alicerce, o ponto de partida... E assim, o que é “fim” abre-se para o devir. 
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  Apresentação 

 

O Núcleo de Trabalho do Ator – NUTRA, propõe-se a procedimentos de trabalhos 

corporais em busca de uma preparação pessoal do estudante/pesquisador para a atuação cênica 

com base no tripé: pesquisa - prática - reflexão. Para isto, o núcleo apóia-se na concepção de 

treinamento cotidiano do ator proposta por: Constantin Stanislávski (Teatro de Arte de Moscou - 

Rússia), Jerzy Grotowski (Teatro Laboratório - Polônia), Eugênio Barba (Odin Teatret - 

Dinamarca), Luís Otávio Burnier (LUME - Brasil). Como metodologia de trabalho o NUTRA se 

dedica ao estudo prático do clown, de instrumentos musicais, de exercícios corporais (corpo-voz) 

e circenses (acrobacias, arame, monociclo, tecido, perna-de-pau e malabares). 

O núcleo acredita que a reunião destes trabalhos possa dar ao estudante/pesquisador uma 

gama de “princípios físicos” (base, energia, organicidade, presença) visando sua preparação para o 

oficio da atuação cênica e acima de tudo a conquista da autonomia em seu fazer artístico. A partir 

deste processo são criados materiais cênicos que são levados para serem confrontados com o 

público em espaços não convencionais, teatros ou na rua, assim fechando um ciclo de ações que 

entendemos como um processo do ofício do ator: preparação - criação - atuação. 
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  Observações (histórico) 

 

Esta ação foi iniciada no segundo semestre de 2005 pelo aluno graduando João 

Paulo Porto Dias que ao ingressar na Universidade de Brasília já se interessava e 

buscava procedimentos de treinamento para a preparação do ator, influenciado pelas 

pesquisas do grupo LUME da Universidade de Campinas - SP. Em março de 2007 

ingressou ao NUTRA a aluna também graduanda Paula Renata da Rocha e Sallas que se 

identificou com o propósito, pesquisas e buscas do núcleo. Em maio de 2008 pelo 

desejo e afinidades de trocas e pesquisas solicitaram a orientação da Profª. Drª. Rita de 

Cássia de Almeida Castro do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de 

Brasília.  

Durante este tempo professores do departamento (Prof°. João Antônio Esteves, 

Prof°. Dr°. Fernando Villar, Profª. Ana Cristina Galvão e a Profª. Drª. Izabela 

Brochado) deram incentivo, orientações e apoio à iniciativa colaborando de forma 

fundamental para a continuação das atividades do núcleo, onde também passaram 

muitos alunos que somaram contribuições significativas para o processo. 

 Desta forma o projeto continua em atividade na universidade e fora dela se 

apresentando artisticamente no Distrito Federal desde seu início.  
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  Objetivos 

 

• Buscar, construir e desenvolver uma técnica pessoal de preparação do 

estudante/pesquisador para a atuação cênica, de modo a pesquisar-praticar-

refletir no corpo procedimentos de treinamento cotidiano sistemático abordando 

exercícios corporais (corpo-voz), trabalhos com instrumentos musicais, 

aparelhos circenses e a prática do clown.  

•  Coletar músicas populares brasileiras e de outros países para fins de práticas no 

processo de preparação criação e atuação. 

• Realizar intervenções e apresentações em Brasília e nas cidades satélites em 

ruas, teatros, espaços cênicos alternativos ou onde possa haver público em 

potencial.  

• Realizar intercâmbios com pesquisadores teatrais e grupos congêneres. 

• Organizar as práticas pesquisadas no núcleo em formato de oficina e passar para 

comunidade e estudantes da área. 
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  Justificativa 

Para uma boa execução de sua arte o ator deve inevitavelmente conhecer-se, e 

para isso, precisa desencadear um processo de investigação pessoal descobrindo 

potencialidades físicas e energéticas do corpo e habilidades, dedicando-se ao seu 

aprimoramento. Desta forma, deve priorizar espaço/tempo, pois, sob o ponto de vista 

dos pesquisadores cênicos somente se consegue esse aprimoramento tendo este 

espaço/tempo de investigação pessoal onde o ator busca, descobre, manipula e 

desenvolve sua técnica pessoal através do trabalhar-se. É neste caminho que o ator 

entra em contato com suas potencialidades, suas habilidades e principalmente seus 

limites, o que já é positivo, e assim, se puder ultrapassá-los, aprimorando sua técnica 

pessoal e conseqüentemente sua atuação cênica. 

Durante o curso acadêmico os alunos passam por várias formas do como fazer e 

operacionalizar a execução cênica sob o ponto de vista dos pensadores, pesquisadores 

cênicos e professores, de uma maneira que possibilita apenas o contato com esses 

conhecimentos, conceitos, formas e exercícios, que são de fundamental importância 

para uma formação abrangente, mas, por questões práticas não é possível na sala de aula 

conseguir um aprimoramento, aprofundamento e diálogo pessoal com esses 

conhecimentos.  

Por isto, é que surge à necessidade de um espaço/tempo “extra aula” de 

dedicação e treino pessoal, onde o aluno deve pensar como estudante/pesquisador, 

sendo o oficio do ator seu próprio objeto de pesquisa, prática e reflexão experimentando 

no corpo esses conhecimentos, conceitos, formas e exercícios procurando um diálogo 

com ele, corporificando-os, transformando-os, aprimorando-os e conseqüentemente 

atualizando-os para construir sua maneira pessoal de criação e construção de 

conhecimento. A partir daí buscar construir e desenvolver sua base que irá nutrir, 

sustentar e alimentar seu material criativo artístico.  

Este projeto propicia para o aluno um espaço/tempo de dedicação “extra classe” 

onde ele possa experimentar-se tanto artisticamente quanto profissionalmente em sua 

área de conhecimento dentro de um processo que prioriza a conquista da autonomia. 

Além de cumprir um papel pedagógico em sua formação acadêmica, cumpre um papel 

de espaço para o desenvolvimento artístico e conseqüentemente social, pois, 

concomitantemente com a pesquisa o conhecimento construído neste processo será 

partilhado com a comunidade numa relação de troca recíproca. 
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  Fundamentação Teórica 

 

O NUTRA se fundamenta para o desenvolvimento das atividades da pesquisa 

nos conceitos e princípios dos pesquisadores abaixo. 

• Constantin Stanislavski – 

o Ação Física: o corpo é convocável. Os sentimentos são 

caprichosos. Portanto, se vocês não puderem criar 

espontaneamente um espírito humano em seus papéis, criem a 

entidade física do papel. (STANISLAVSKI, 1987, pg.169). 

 

• Jerzy Grotowski - 

o Pontos de Ressonância da Voz: A tarefa das caixas de 

ressonância fisiológica é aumentar o poder de emissão do som 

emitido. Sua função é comprimir a coluna de ar na parte 

específica do corpo escolhida como um amplificador da voz. 

Subjetivamente, tem-se a impressão de que alguém fala com a 

parte do corpo em questão. (GROTOWSKI, 1971, pg. 106).  

 

• Eugênio Barba - 

o Treinamento: O treinamento não ensina a interpretar, a se tornar 

hábil, não prepara para a criação. O treinamento é um processo de 

autodefinição, de autodisciplina que se manifesta através de 

reações físicas. Não é o exercício em si mesmo que conta – por 

exemplo, fazer flexões ou saltos mortais – mas a motivação dada 

por cada um ao próprio trabalho, uma motivação que, ainda quem 

banal ou difícil de se explicar por palavras, é fisiologicamente 

perceptível, evidente para o observador. Essa abordagem, essa 

motivação pessoal decide o sentido do treinamento, da superação 

dos exercícios particulares, na verdade exercícios ginásticos 

estereotipados.  (BARBA: 1991, p. 59). 

 

• Luís Otávio Burnier - 

o Clown/Palhaço Pessoal: O clown é a exposição do ridículo e das 

franquezas de cada um. Logo, ele é um tipo pessoal e único. Uma 

pessoa pode ter tendência para o clown branco ou o clown 

augusto, dependendo da sua personalidade. O clown não 

representa, ele é – o que faz lembrar os bobos e os bufões da 

idade media. Não se trata de um personagem, ou seja, uma 

entidade externa a nos, mas da ampliação e dilatação dos aspectos 

ingênuos, puros e humanos (como nos clods), portanto 

“estúpidos”, do nosso próprio ser. (BURNIER, 2001 pg. 209). 
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  o Treinamento Energético: Trata-se de um treinamento físico 

intenso e ininterrupto, extremamente dinâmico que visa trabalhar 

com energias potenciais do ator. (BURNIER, 2001, pg.27). 

 

o Treinamento Técnico: Neste tipo de treino, “trata-se, ao contrario, 

de modelar primeiro o corpo para em seguida permitir que esta 

modelagem encontre o eco em nós, e acordando então nossos 

impulsos interiores” (BURNIER, 1985, pg. 53). 
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  Metodologia do Trabalho 

 

• Quantidade de atores. 

Devido a questões práticas da estrutura do próprio treinamento e organização dos 

trabalhos a pesquisa será realizada com no máximo oito estudantes/pesquisadores. 

• O tempo de dedicação. 

O treino será realizado em sala de trabalho durante a semana (segundas a sextas 

feiras) e será composto por duas horas diárias. De quinze em quinze dias aos 

sábados ou domingos levaremos experimentos cênicos para entrar em contato com o 

público. 

• As práticas da pesquisa. 

Os exercícios físicos (corpo-voz), a prática do clown, as técnicas circenses e o 

trabalho com instrumentos musicais serão priorizados dentro de seqüências de 

trabalho durante a pesquisa.  

• Os exercícios físicos (corpo voz). 

Os exercícios não podem ser meramente executados como pura ginástica. Eles são 

ferramentas para investigação pessoal, desta forma requer do estudante/pesquisador 

o envolvimento de sua pessoa no trabalho, não podendo executar os exercícios pelo 

próprio exercício e sim mergulhar neles e tentar fazer uma ponte entre o exercício e 

sua pessoa, utilizando-o para se colocar em trabalho.  

• A seqüência dos exercícios no treinamento. 

A seqüência e escolha dos exercícios se constituirão de acordo com a necessidade 

presente nos estudantes/pesquisadores, por exemplo, os exercícios de criação de 

energia e base serão priorizados no início do trabalho. Essa seqüência dos exercícios 

será pré-estabelecida e servirá de roteiro na sala durante as duas horas de 

treinamento. Assim o estudante/pesquisador já saberá o caminho por onde irá trilhar. 

O seu objetivo não é pensar no que fazer e sim no como fazer esse caminho, essa é a 

postura que deve procurar ter, investigar-se no treino. Desta forma mesmo treinando 

em grupo a busca é também pessoal. 

• A função do “condutor”. 

No treino sempre terá a figura do condutor que terá como função: passar para os 

iniciantes os exercícios, fazer a transição de um exercício para o outro e controlar o 

tempo do treinamento. No início esse condutor será um estudante/pesquisador que já 
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  tenha vivenciado no corpo os exercícios propostos para servir de referência prática 

para os iniciantes no trabalho. Ao longo dos meses de trabalho quando a seqüência 

estiver assimilada pelo grupo a figura do condutor se reveza entre os 

estudantes/pesquisadores. 

A condução da seqüência bem como o passar os exercícios não podem ser feitos 

pelo condutor de maneira puramente verbal e explicativa, ela tem que ser através de 

uma comunicação mais sensória e demonstrativa. Como o silêncio dentro da sala de 

trabalho é exercitado, o iniciante aprenderá os exercícios observando-o. O condutor 

só utilizará a explicação verbal em caso de necessidade, por exemplo: corrigir o 

iniciante ao ver que está executando algum exercício de forma errada e corre o risco 

de cristalizar esse erro, para propor a mudança ou troca de algum exercício da 

seqüência ou para fazer alguma observação pertinente ao trabalho. 

• A linguagem do clown. 

Para obter comprovações da eficiência deste processo, ao longo e concomitante com 

a pesquisa, o aplicaremos neste primeiro momento ao estudo da linguagem do 

clown, a qual o NUTRA tem mais conhecimento e prática. Após uma maturidade de 

trabalho conquistada pelos estudantes/pesquisadores podem se somar à pesquisa do 

núcleo outras linguagens teatrais.  

• O papel da “direção cênica”. 

A direção será abordada como um “olho de fora” que ajuda a dar uma organização 

cênica ao material artístico do estudante/pesquisador, logo será de fundamental 

importância para o processo da pesquisa que essa figura da direção seja atribuída 

aos próprios estudantes/pesquisadores envolvidos na pesquisa ou a um convidado 

que tenha afinidades com os trabalhos desenvolvidos pelo núcleo.  

Desta forma se assegura um resultado cênico próximo e fiel ao processo coerente 

com o objetivo da pesquisa, que é a conquista da autonomia do ator, o entendimento 

do seu fazer cênico e manipulação de seu próprio material artístico. 

• O contato com o público (atuação). 

o Intervenção: relação de atuação mais livre com espaço, improvisando 

com poucos elementos cênicos elaborados e reagindo aos estímulos de 

cada lugar. 

o Apresentação: material artístico criado e organizado cenicamente em 

forma de esquetes (cenas curtas) previamente ensaiadas. 
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  o Espaços: as intervenções e apresentações serão realizadas em feiras, 

praças, ruas, escolas, orfanatos, lares de idosos, creches, teatros, espaços 

alternativos de Brasília e cidades satélites do entorno. Tendo como 

objetivo alcançar um público diversificado considerando que para o ator 

é necessário entrar em contato com esta multiplicidade para assim 

descobrir, exercitar e desenvolver sua atuação. 

• Documentação e registro do processo. 

o Caderno para anotações (diário de bordo). 

o Filmagens. 

o Fotografias. 

o Gravações de áudio. 

o Reflexões escritas dos estudantes/pesquisadores sobre o processo. 
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  Relação Pesquisa, Ensino e Extensão. 

 

Busca uma relação transversal entre o ensino acadêmico nas disciplinas, a 

motivação à pesquisa e a sua difusão prática na comunidade, tanto dentro do ambiente 

da Universidade quanto fora dela. Desta forma o aluno na graduação tem ao mesmo 

tempo a oportunidade de entrar em contato com o conhecimento organizado e poder 

refleti-lo na prática, construindo conhecimento e experiênciando o seu fazer artístico. 

Pelo NUTRA ter um caráter de grupo e de ser composto também por estudantes 

de licenciatura propicia o exercício, o pensar e o desenvolver de uma didática pessoal e 

em grupo para estender e compartilhar um conhecimento adquirido, o que proporciona 

conexões com outros meios (grupos acadêmicos ou não) que partilham da mesma sede 

de buscas e pesquisas artísticas possibilitando a criação de redes e comunicação. 

Para o aluno graduando este espaço de exercício e experimentação dentro de 

uma relação transversal no ensino, na pesquisa e na extensão contribui para construção 

da autonomia acadêmica enquanto estudante/pesquisador. Conseqüentemente direciona 

o estudante no processo de diplomação exercitando e pensando o campo profissional 

tanto como artista quanto pesquisador, motivando-o também a uma continuidade deste 

processo numa possível pós-graduação.   
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Introdução 

 

 

 O projeto de treinamento de ator, Improvisação por Princípios, insere-se no contexto 

maior da pesquisa para elaboração da tese de doutoramento, de mesmo título, que estou 

realizando junto ao Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas – PPGAC, da 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, sob a orientação do Prof. Dr. Daniel Marques da 

Silva  

 O que o presente projeto propõe é a prática de um treinamento voltada para o ator, que 

se estrutura a partir de Princípios que regem seu trabalho, utilizando técnicas de improvisação 

que deverão nortear o caminho a ser percorrido em seu processo de formação. A base para o 

estabelecimento dos Princípios inclui alguns dos principais encenadores teatrais do século 

XX, período em que mais se aprofundaram os estudos acerca das técnicas de ator: Konstantin 

Stanislavski; Vsevolod Meyerhold; Antonin Artaud; Bertolt Brecht; Jerzy Grotowski; Peter 

Brook e Eugenio Barba; além das minhas experiências profissionais enquanto atriz, 

pesquisadora e Mestra em teatro especificamente na área de treinamento e preparação de ator. 

Já as referências dos treinamento de ator concentrado em  técnicas improvisacionais incluem: 

os Jogos Teatrais de Viola Spolin; o Impro de Keith Johnstone e os Viewpoints de Anne 

Boggart e Tina Landau. 

 Sendo atualmente o Departamento de Artes Cênicas – CEN, da Universidade de 

Brasília – UNB, o espaço de funcionamento do projeto de extensão, Núcleo de Trabalho do 

Ator – NUTRA, e, sendo algumas de suas metas coincidentes com o projeto Improvisação 

por Princípios, considerei conveniente inserir este num contexto de pesquisa voltada para o 

ator, cujas atividades vem sendo desenvolvidas desde 2005, com a contribuição de vários 

professores do referido departamento. Atualmente o NUTRA conta com a participação de 

dois alunos-pesquisadores – João Paulo Porto Dias e Paula Renata da Rocha e Sallas, – sob a 

orientação da Profª Drª Rita de Cássia de Almeida Castro. 
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 O processo e os avanços alcançados mediante a realização do treinamento aqui 

descrito, resultarão em um memorial descritivo analítico dessa experiência, constitutivo da 

tese de doutoramento Improvisação por Princípios. 
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Justificativa 

 

 

 Improvisação e Treinamento são termos bastante recorrentes no cotidiano do ator 

atualmente, seja este um profissional experiente ou em formação. Estabelecer uma prática 

reflexiva acerca destes dois aspectos do trabalho do ator, é ter uma compreensão global deste 

trabalho, que vai dos seus momentos solitários de preparação até a ação frente ao espectador.  

 A Improvisação se faz presente no trabalho do ator em diferentes momentos, 

enfatizando com isso a importância que tem para este. Muitas vezes é utilizada em processos 

de iniciação e formação em teatro, como forma de autoconhecimento, de modo que o ator 

perceba suas reações frente às diferentes situações. Outras vezes é ponto de partida para o 

processo de construção de uma cena ou personagem. É frequente também como espetáculo, 

isto é, uma Improvisação que se desenrola diante do espectador, sem ensaios prévios. Daí se 

percebe que um treinamento, para ser completo, necessita então proporcionar todas essas 

situações de Improvisação para o ator, de modo a garantir que este as vivencie ainda no seu 

processo de formação e preparação.  

 Mas a Improvisação não é o único elemento essencial a um treinamento de ator. É 

imprescindível que este se estruture, não na forma de exercícios determinados e fixos, mas 

sobre a firmeza e flexibilidade de Princípios que norteiem o trabalho de ator sem aprisioná-lo. 

Deste modo, na medida em que domine e se conscientizem de quais são os alicerces sobre os 

quais deve construir sua obra, o ator vai gradativamente alcançando uma autonomia que o 

torna cada vez mais autor de sua criação. 

 É então visando tal autonomia que se propõe aqui a operacionalização de uma prática 

de treinamento como espaço de trabalho para o ator, com base em Princípios que o norteiam e 

tendo como metodologia central a Improvisação, que além de constituir também um 

fundamento na prática diária do ator, é uma estratégia eficiente na conscientização e domínio 

dos demais Princípios. 
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Objetivos 

 

Geral:  

!O objetivo maior deste projeto é gerar para o ator um ambiente de treinamento, no qual  esse 

vivenciará diferentes técnicas de Improvisação, através das quais poderá perceber, identificar 

e trabalhar conscientemente com Princípios que regem o trabalho de ator. 

 

 

Específicos : 

"Estruturar um treinamento, especialmente, com técnicas de Improvisação, para um grupo de 

atores em processo de formação. 

"Capacitar os alunos-atores na identificação e aplicação de diferentes Princípios que 

fundamentem o trabalho de ator. 

"Criar situações de Improvisação pública inserindo assim, no contexto de treinamento, o 

contato do ator com o espectador. 
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Metodologia e Estruturação 

 

 

 O núcleo metodológico do treinamento proposto constitui-se, primordialmente, das 

seguintes técnicas improvisacionais: 

 

!Jogos Teatrais – Viola Spolin e Ingrid Koudela 

!Teatro Esporte – Keith Johnstone 

!Viewpoints – Anne Boggart e Tina Landau 

 

 Serão significativas também, as contribuições das proposições para o trabalho de ator 

elaboradas por encenadores, cujas obras foram a base para a identificação dos diferentes 

Princípios, com os quais se vai trabalhar no treinamento: 

  

!Konstantin Stanislavski;  

!Vsevolod Meyerhold;  

!Antonin Artaud; 

!Bertolt Brecht;  

!Jerzy Grotowski;  

!Peter Brook e  

!Eugenio Barba. 

 

 O conjunto de atividades realizadas no treinamento, envolvendo as diferentes técnicas, 

teorias e metodologias acima citadas, podem ser resumidas da seguinte forma: 

 

2.Técnicas de alongamento e aquecimento corporal; 

3.Técnicas de consciência corporal/vocal; 

4.Técnica de experimentação corporal/vocal; 

5.Exercícios de concentração; 

6.Jogos cênicos; 

7.Jogos de improvisação; 
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8.Interpretação (Criação de personagem); 

9.Improvisações públicas. 

 

 No que se refere ao tempo de duração e à forma de organização das seções, o 

treinamento se dará da seguinte forma: 

 

!Aproximadamente 8 meses de duração, de Março a Novembro, com intervalo coincidindo 

com o recesso universitário do meio de ano. (Período exato a ser combinado com o grupo de 

alunos); 

!Três (03) encontros semanais; com 3 horas de duração; às 2ª, 4ª e 6ª feiras;  das 19 às 22h. 

 

 

 A estrutura necessária para sua realização é de: 

 

!Uma sala ampla, com piso adequado para realização de atividades de solo; 

!Aparelho de som. 

 

 Sendo o treinamento em questão, a parte prática da pesquisa de doutorado, será 

realizado um registro videográfico do mesmo, viabilizando assim sua posterior análise. As 

imagens serão complementadas por um registro escrito realizado por todos os participantes do 

treinamento, além do meu registro pessoal como pesquisadora-coordenadora do projeto.  
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DVD Improvisação por Princípios – Relação dos clips 
 
Aquecimentos 
 Respirando S/F/X 
 Respirando Shampoo 
 Articulações 
 
Viewpoints 

 Viewpoints 

 Viewpoints com Texto 
 
Construção de Energia 
 Marco Zero 

Despertar 
Espreguiçar 
Empurrar 
Dinamizar 
Paradas e Manipulação de Energia 

 
Habilidades Narrativas 
 História coletiva com Interrupções 
 
Trabalho com Objeto  
 Tecido 
 Tecido com Música 
 
Trabalho com Música 
 Experimentação com Música 
 
Stop 
 Stop 
 
Improvisação 
 Improvisações Individuais com História 
 
Apresentação - Torre de Tv 
 Godofredo e Fabuela 

O Extraterrestre e a Torre de Tv 
 
Apresentação - UnB 
 Campo de Guerra 
 A Praia 
 
Apresentação - Rodoviária 
 Bola 
 Milho 
 Linda 
 
!
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

 

 

 Fale, de modo geral, sobre o curso/treinamento Improvisação por Princípios do qual 

participou nos últimos meses. 

 

10.De que modo esse treinamento contribuiu para sua trajetória no teatro? 

11.Fale sobre as suas dificuldades na realização do treinamento. 

12.Sente falta de algum tipo de atividade que não esteve presente na prática? 

13.O que você entende que poderia ser mudado no treino? 

14.Sua participação nesse treinamento provoca alguma mudança na sua forma de ver teatro? 

15.O que você entende por Princípios? 

16.Em que medida os Princípios sobre os quais você leu são ou não desenvolvidos na 

proposta de treinamento que experienciaram? 

17.Há ações práticas que deveriam ser eliminadas ou inseridas de modo a atender mais 

eficientemente a necessidade de trabalhar no ator esses Princípios que, conforme se afirma 

aqui, estão na base do seu ofício? 

18.A prática da Improvisação, seja no dia-a-dia de treinamento, seja nas apresentações 

públicas parece ser suficiente para tal desenvolvimento? 

19.Procure estabelecer algum elemento pessoal que considere como sendo um ponto de 

partida da sua criação teatral ou características que considera essenciais na sua vida 

profissional como atriz ou ator. 

20.…... 
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AQUECIMENTO ARTICULAR 
 
TORNOZELOS  –  Rotação para fora 8X com cada pé. 
   Rotação para dentro 8X com cada pé. 
   Ponta-flex com cada pé. 
JOELHO  – Esticar e Dobrar 8X cada perna. 
  Rotação para fora 8X com cada joelho. 
  Rotação para dentro 8X com cada joelho.  
VIRILHA  – Rotação para fora 8X com cada perna. 
  Rotação para dentro 8X com cada perna. 
QUADRIL  – Projetar Frente/Trás 8X cada. 
  Projetar Esquerda/Direita 8X cada. 
  Rotação para direita 4X. 
  Rotação para esquerda 4X. 
CINTURA  –  Dobrar Frente/Trás 8X cada. 
  Dobrar Esquerda/Direita 8X cada. 
  Rotação para direita 4X. 
  Rotação para esquerda 4X. 
EXTERNO  –  Dobrar Frente/Trás 8X cada. 
  Dobrar Esquerda/Direita 8X cada. 
  Rotação para direita 4X. 
  Rotação para esquerda 4X. 
OMBROS  –   Rotação para Trás 8X 
  Rotação para Frente 8X 
  Encolhe solta 4X 
COTOVELOS  –  Levantados à altura dos ombros. 
   Rotação para fora 8X com cada braço. 
   Rotação para dentro 8X com cada braço. 
PULSOS  – Levantados à altura dos ombros e à frente do corpo. 
  Rotação para fora 8X com cada braço. 
  Rotação para dentro 8X com cada braço. 
DEDOS  –  Levantados à altura dos ombros e à frente do corpo. 
  Fechar e abrir os dedos gradativamente, dedo por dedo. 
PESCOÇO  – Dobrar Frente/Trás 4X cada. 
  Dobrar Esquerda/Direita 4X cada. 
  Girar Direita e esquerda 4X 
  Rotação para direita 2X. 
  Rotação para esquerda 2X. 
 

 


