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RESUMO 

 

 Esta tese é a organização de uma prática de 15 anos de pesquisa. Ela trata 

de procedimentos aplicados em ensaios na fase final de montagem de um 

espetáculo, a fim de que o ator fique mais consciente de suas ações, e 

conseqüentemente possa atuar de forma mais precisa e segura. Nomes como 

Evreinov, Meyerhold, Étienne Decroux, Tomaszewski e Dario Fo, mestres cujo 

pensamento da prática teatral nortearam a postura como ator e pesquisador do 

autor desta tese, constituem o arcabouço teórico da abordagem prática aqui 

apresentada. Tais procedimentos são reforçados por relatos de profissionais de 

renome que vivenciaram a experiência dessa prática teatral e puderam observar 

resultados satisfatórios. Esta tese demonstra, ainda, a praxis teatral do autor 

durante o processo de montagem do espetáculo teatral Fala Ou Não Fala?, desde 

os ensaios para criação do texto; concepção do cenário, figurino, sonoplastia, até 

a conclusão do espetáculo. A descrição dos procedimentos propostos e o 

resultado de sua aplicação em algumas cenas são apresentados através de 

documentação em vídeo da montagem teatral O Pedestre, com a finalidade de 

comprovar e demonstrar a possibilidade de transmissão dessa forma de pensar e 

fazer teatro. A tese é enriquecida, ainda, com relatos dos artistas participantes 

desta pesquisa, dados complementares das montagens teatrais e um vídeo do 

espetáculo teatral Fala Ou Não Fala? 
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ABSTRACT 

 

 This thesis is the organization of a practice of 15 years of research. It deals 

with procedures applied to rehearsals at the final steps of a show establishment, 

so that the actor can be more conscious of his actions and consequently can act 

more precisely and securely. The thoughts of such authors as Evreinov, 

Meyerhold, Étienne Decroux, Tomaszewski and Dario Fo are the main stream the 

author of this thesis follows as an actor and researcher and also constitute the 

theoretical basis for the practical approach presented here. Such procedures are 

reinforced by testimonies given by notable professionals that have experienced 

such theater practice and could notice satisfactory results. This thesis also shows 

the author’s theater practice during the development of the show Fala ou não 

fala?, from early rehearsals to create the text, conceive the set, costume design, 

sound effects to the conclusion of the show. The description of the proposed 

procedures and the result of their application in some scenes have been 

documented in the recorded video of the theater production called O Pedestre, 

which main objective is to prove and to demonstrate the possibilities of this way 

of thinking and doing theater. Still, the thesis is enriched with the reports of the 

actors that took part in this research, more data about the theater productions and 

a video of the show Fala ou não Fala?.  
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COUTINHO, Eduardo Tessari. Une scène précise. Procédés pour une scène 

presque prête. São Paulo, 2000. Thèse (doctorat) ECA-USP. 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 Cette  thèse est l’organisation d’une pratique de 15 ans de recherche. Elle 

traite des procédés appliqués aux répétitions dans la phase finale de montage d’un 

spectacle, à fin que l’acteur soit plus conscient de ses actions et, par conséquent, 

puisse jouer de manière plus précise et plus sûre. La pensée de maîtres comme 

Evreinov, Meyerhold, Étienne Decroux, Tomaszewski et Dario Fo, a orienté la  

conduite de l’auteur de cette thèse, comme acteur et chercheur et constitue la 

structure  théorique de l’approche pratique ici présentée. De tels procédés sont 

renforcés par des rapports de proféssionnels de renom qui ont vécu l’expérience 

de cette pratique théâtrale et ont pu observer des résultats satisfaisants. Cette 

thèse démontre encore la pratique théâtrale de l’auteur pendant le procédé de 

montage du spectacle théâtral Fala ou Não Fala?, des répétitions pour la création 

du texte; à la conception du décor, des costumes, des effets sonores, jusqu’à la 

conclusion du spectacle. La description des procédés proposés et le résultat de 

leur application à plusieurs scènes sont présentés à travers une documentation en 

vidéo du montage théâtral O Pedestre, avec la finalité de prouver et démontrer la 

possibilité de transmission de cette forme de penser et de faire du théâtre. La 

thèse est enrichie par des rapports des artistes participants de cette recherche, des 

données complémentaires sur les montages théâtraux et un vidéo du spéctacle 

Fala ou Não Fala?. 
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“A arte do mimo é a arte de comunicar com síntese. 

Não se trata de imitar literalmente as gestualidades 

naturais, como já observei em outras ocasiões, mas 

de sugerir, indicar, subentender, fazer imaginar.”
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INTRODUÇÃO 

  

 Aos doze anos de idade, quando tive o primeiro contato com a mímica, não 

imaginava que ela revolucionaria a minha vida. Trinta anos depois estou 

escrevendo esta pesquisa  e percebi que exigiu reflexões profundas sobre a minha 

pessoa. Foi em julho de 1970 que representei o meu primeiro quadro de mímica. A 

apresentação fez parte da amostra, para os pais, das atividades desenvolvidas pelas 

crianças na temporada de um acantonamento. Um dos monitores me ensinou 

algumas técnicas ilusórias de mímica para melhorar o quadro apresentado. Ele 

fazia alguns quadros de mímica, à noite, nas rodas em torno da fogueira. Passei 

alguns meses brincando de fazer mímica para a família e amigos, até que parei. Na 

época tentei achar um curso de mímica, sem conseguir. 

 Mas foi em 1977, quando cursava o primeiro ano de engenharia civil na 

Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, que me 

apresentei em um espaço público. Era um show feito pelos alunos da faculdade, 

aberto às pessoas da cidade. Havia aproximadamente 450 pessoas e foi um 

sucesso! De repente fiquei conhecido na faculdade e por uma parcela da sociedade 

local. Este susto me levou a fazer o primeiro curso de mímica durante as férias de 

verão seguinte. O curso foi ministrado por Sotero 
1
, que me propiciou estudar os 

princípios técnicos da mímica. Além de técnica, Sotero me falou sobre ser ator e 

estar em cena, colocações que precisei de anos para compreender. Dentre essas 

colocações cito uma que foi muito importante. Como eu já sabia um pouco de 

técnica, um dia ele me disse para eu deixar de imitar mímica e começar a fazer 

mímica. Com o tempo pude perceber que naquela ocasião eu queria mostrar para o 

professor as técnicas que sabia, tentando imitá-las com a maior precisão na sua 

forma exterior. Reproduzir sem criar. 

 

(1) A formação de mímica de Sotero vinha de um curso que ele realizou nos Estados Unidos, com 

um discípulo de Tomaszewski. Pouco tempo depois do término do curso, perdemos contato. 
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 Com o tempo entendi que atuar tem sua base em uma atitude interna e não 

em algo externo que deve ser copiado. Este discurso não tem nenhuma relação 

com o teatro psicológico. 

 Então veio a escola da prática teatral, em que criava um quadro e me 

apresentava em show universitário, festa de escola etc. Uma vez me apresentei no 

intervalo entre dois jogos, num torneio entre universidades: atuei no meio da 

quadra, com platéia dos dois lados, sem nada que marcasse o espaço cênico ou que 

servisse para me destacar. Na rua, no gramado, no meio de passeatas e até em um 

evento de protesto pelo fechamento das comportas da usina hidrelétrica de Itaipu, 

que acabou com o parque e a cachoeira de Sete Quedas. O palco era um pequeno 

palanque, com iluminação precária. Os seus organizadores afirmaram haver 30 mil 

pessoas presentes. Exageros à parte, era muita gente. 

 Em 1982 montei, a partir de uma coletânea dos melhores quadros, o meu 

primeiro espetáculo. Com ele percorri algumas cidades do interior de São Paulo. 

Após algum tempo, a crise: o que é exatamente isto que eu faço?  

 Em 1984 viajei para a Europa, onde assisti vários espetáculos de mímica e 

fiz alguns cursos em Paris. Ao voltar, resolvi estudar teatro e acabei sendo aceito, 

como ouvinte, em uma disciplina da pós-graduação no Departamento de Artes 

Cênicas da ECA-USP. Pude, deste jeito, ter acesso a vários cursos da graduação. 

Após alguns anos, fui contratado como docente do Departamento de Artes Cênicas 

da Escola de Comunicação e Artes, da Universidade de São Paulo. Em seguida, fui 

aprovado para o Mestrado no Departamento, criando o espaço adequado para 

canalizar a minha ansiedade de compreender esta arte. 
 

 A busca pela compreensão do que é mímica e qual a sua relação com a 

minha vida parece estar concluindo um ciclo com esta tese. 

 Após o mestrado, a necessidade de aprofundar o tema da técnica da mímica 

se mostrou premente. Além do aprofundamento dos princípios básicos desta 

técnica, o passo mais importante é o de pesquisá-la no momento do ato teatral, em 

qual instante e como se usa esta técnica em cena. 
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 O atual momento teatral se mostra propício a este tipo de pesquisa. 

Recentemente no Brasil, aconteceram várias apresentações de espetáculos 

denominados de teatro corporal ou teatro físico, com artistas de renome, que têm 

seus atores com formação técnica baseada na mímica. Existem muitos exemplos 

desses artistas. Um deles é o ator e diretor David Glass, que esteve em nosso país 

algumas vezes, com espetáculos e workshop promovidos pela Cultura Inglesa e 

pelo Conselho Britânico. Ele se apresentou como ator em espetáculo de mímica e 

de teatro físico. A sua formação básica de teatro foi com Étienne Decroux.  

 No Festival Internacional de Teatro de 1994, promovido pela atriz Ruth 

Escobar, esteve o ator e diretor Yves Lebreton com um espetáculo que, em 

palestra no Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP, ele denominou de 

Teatro Completo - numa citação ao seu mestre Étienne Decroux.  

 Outro exemplo é a atriz brasileira Denise Namura, radicada em Paris. 

Depois de sua formação na técnica de Henryk Tomaszewski, fundou uma 

companhia de teatro corporal. Seus atores, que vieram do teatro de palavras e do 

balé, são treinados a partir da técnica mímica adquirida por ela.  

 Poderia também ser citada a atriz e diretora Denise Stoklos, que desenvolve 

o seu Teatro Essencial. Esse termo vem do inglês "Essential Theatre", que quer 

dizer teoria teatral 
2
. Ela, após ter passado pela mímica, hoje desenvolve uma 

estética particular de espetáculo. 

 Estes artistas foram citados pois tive a possibilidade de ter contato pessoal 

com eles. Não é por acaso que o mestre Eugenio Barba cita Étienne Decroux como 

"possivelmente o único mestre europeu que elaborou um conjunto de regras 

comparáveis àqueles de uma tradição oriental" 
3
, quando se referia à qualidade 

primorosa da formação dos atores orientais como do Kabuki ou do Nô. 

 

 

(2) STOKLOS, Denise. 500 anos - um fax de Denise Stoklos para Cristóvão Colombo, p. 2. 

(3) BARBA, Eugenio & SAVARESE, Nicola. A arte secreta do ator. Dicionário de antropologia 

teatral, p. 5. 
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 Este fenômeno também aparece no Brasil com Antonio Nóbrega, Antunes 

Filho (que convida mimos para ministrar aulas aos seus atores) e Gabriel Villela, 

com quem participei da montagem de alguns de seus espetáculos. 

 Essa minha experiência demonstra este movimento de assimilação da 

mímica como uma técnica de ator. A minha abordagem recebeu elogios de atores, 

alguns com muita experiência, ajudando a quebrar o preconceito de que a mímica 

é uma técnica complementar à atividade do ator. Esta, infelizmente, ainda é a 

visão de muitas pessoas do meio teatral. 

 Hoje, mímica para mim é a arte corporal de representação. E corporal inclui 

o vocal. Esta definição se baseia nos conceitos de Decroux e Tomaszewski, que 

consideram a arte do ator como a arte da representação corporal e vocal, que é a 

mímica. O teatro começa pela necessidade do ator dizer algo, de uma idéia. As 

outras artes, literatura, arquitetura, música etc., agregam-se para contribuir na 

precisão da comunicação desta idéia. Pois, sem a presença do ator não existe o 

teatro. 

 O contato com atores e atrizes de diferentes formações e estágios 

profissionais, durante anos, contribuiu no aprimoramento da minha pesquisa. O 

meu aprendizado com esses contatos, os elogios recebidos ao final das montagens 

teatrais e a necessidade de contribuir para o esclarecimento do que é mímica, 

foram de suma importância na minha decisão de fazer esta tese. 

 No primeiro capítulo desenvolvo o meu pensamento teatral, recorrendo às 

referências teóricas de mestres do teatro mundial, como Nicolás Evreinov, 

Vsévolod Meyerhold, Étienne Decroux e Dario Fo. Com isso, procuro situar em 

qual vertente do teatro eu me incluo e qual é o meu referencial teórico. 

 O segundo capítulo traz os relatos de pessoas que vivenciaram o método. A 

escolha dos nomes obedeceu a um critério qualitativo, pautando-se pela qualidade 

técnica e artística e, também, pela vivência completa dos procedimentos. 

  Estes procedimentos aqui propostos são aplicados quando o artista já está 

na fase final da montagem do espetáculo. Portanto, trata-se de um momento 
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intenso, em todos os sentidos, para o ator. Por isso optei por ser um relato de 

vivência, deixando aparecer como cada artista assimilou o processo. Na época, a 

intenção do trabalho com eles não era ser uma pesquisa. Porém o tempo mostrou 

empiricamente que a pesquisa estava se desenvolvendo durante a realização de 

meus trabalhos como artista, ou seja, na minha prática teatral.  

 Foram escolhidos: uma atriz profissional, Rosi Campos, que trabalhou 

comigo na peça Você Vai Ver O Que Você Vai Ver; um diretor profissional, Carlos 

Alberto Soffredini, com quem trabalho desde 1986 como diretor corporal, 

desenvolvendo os procedimentos que hoje fazem parte desta pesquisa; e uma 

aluna do Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP, Juliana Jardim, a qual 

dirigi na remontagem da peça Esperando Godot, em que pude utilizar os 

procedimentos tanto com os atores quanto na encenação do espetáculo. 

 Os relatos aconteceram em suas residências, local escolhido pelas próprias 

pessoas. Eu procurei estimulá-las em suas lembranças, já que se passaram alguns 

anos de suas experiências comigo. E isto fez com que perdessem alguns detalhes. 

O fator tempo acabou por demonstrar a eficiência do meu trabalho: apesar dos 

anos transcorridos, eles aceitaram falar desse processo pela importância que teve 

em suas carreiras profissionais.  

 O terceiro capítulo inicia a parte prática desta pesquisa. Nele eu discorro 

sobre o meu processo como ator em uma montagem. O espetáculo chama-se Fala 

Ou Não Fala? e já está pronto para ser apresentado. Como é próprio desse tipo de 

processo, o espetáculo ainda está sofrendo pequenos ajustes. 

 O meu intuito foi de fazer um processo como ator imediatamente antes da 

montagem da peça didática do doutorado (quarto capítulo), com vivência de 

apresentações, para que estivesse atualizado com os meus princípios teatrais. 

 O espetáculo também contribuiu na formulação do pensamento teatral 

exposto no primeiro capítulo desta tese. Eu tive a possibilidade de confirmar e 

ampliar os princípios ali propostos a partir de um olhar crítico sobre o espetáculo. 
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 Além da descrição passo a passo do processo, com os roteiros provisórios, 

acrescento os projetos de cenografia e figurino utilizados e o roteiro final do 

espetáculo.  

 Ao final do capítulo faço uma análise, na qual recorro ao relato do ator que 

participou da montagem e de três pessoas do público, que aceitaram escrever seus 

comentários para serem utilizados nesta pesquisa. 

 O quarto capítulo é composto de um vídeo, contendo exemplos didáticos da 

aplicação dos procedimentos propostos nesta tese, e uma parte escrita 

complementar. A peça escolhida foi O Pedestre, de Ray Bradbury. Na parte 

escrita do capítulo descrevo o processo de montagem do espetáculo até todas as 

marcações de cena estarem definidas, quando foi feita a primeira filmagem. Foi 

feita uma segunda filmagem após a aplicação dos procedimentos propostos nesta 

tese. Apresento a aplicação desses procedimentos, detalhando-os e 

exemplificando-os através de algumas cenas retiradas das duas filmagens. Em 

seguida, utilizando o breve relato das pessoas da equipe, dois atores e um diretor, 

faço uma análise desta montagem teatral. Por fim, acrescento também um pequeno 

glossário de termos técnicos específicos utilizados na pesquisa.  

 A íntegra de todos os relatos, os dados das peças utilizadas nesta pesquisa, 

além do vídeo do espetáculo do terceiro capítulo compõem os anexos, rico 

material que propiciou as conclusões deste trabalho de pesquisa, que é acima de 

tudo uma experiência de vida. 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

OS MESTRES 
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CAPÍTULO I – Os Mestres 

 

 

 

 Em seu livro El teatro en la vida, Nicolás Evreinov 
1
 desenvolve a tese de 

que o ser humano, para fazer teatro, vale-se de característica instintiva de sua 

natureza. Por isso ele diz:  

“Quando falas de ‘comer’ não pensais de imediato no restaurante. 

Quando dizes ‘amor’, não pensais forçosamente no lugar reprovado pela moral e 

tolerado pela polícia. 

Assim mesmo quando digo ‘teatro’ não penso na exploração comercial da minha 

inclinação instintiva pelo teatro.  

(...) Ao meu entender, o teatro é algo tão essencial para o homem como respirar, 

nutrir-se ou satisfazer suas necessidades sexuais.” 
2
  

 Para provar tal afirmação Evreinov cita vários exemplos em que reconhece 

a existência do mimetismo na natureza: vemos um pedaço de casca de árvore se 

desprender, mas na realidade trata-se de um inseto que escondia o lado colorido 

de suas asas. Ou, no deserto, existe uma flor cuja face externa assemelha-se a 

uma pedra e, no entanto, internamente parece em forma de pequenas estrelas 

amarelas. Poderíamos ainda acrescentar: peixes que possuem manchas no corpo 

em formato de olhos; o camaleão; ou até mesmo certas cobras verdes, 

praticamente invisíveis na vegetação, mas que ficam expostas quando 

atravessam, por exemplo, uma área de terra. 

(1) Nicolás Nicolaievich Evreinov nasceu em Moscou em 1879, filho de mãe francesa e pai 

russo, escreveu cerca de quarenta volumes sobre teoria e realização teatral. Como 

dramaturgo estreou em 1905. Na mesma época escreveu vários artigos em revistas sobre 

teatro.  Com a fundação do Teatro Antiguo em 1907, Evreinov colocou em cena suas teorias 

de um teatro teatralista. Após escrever o seu Apologia da teatralidade, em 1908, Evreinov 

criou peças, redigiu novos livros ou recompilou os anteriores, sempre trazendo presente sua 

visão da necessidade do reencontro do teatro com a teatralidade inerente ao ser humano.  

(2) Nicolás EVREINOV. El teatro en la vida, p. 21 
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 Ao observar a natureza, Evreinov encontra também o que chamamos de 

rituais de acasalamento e de luta entre os animais. Para provar, cita vários 

estudos, de psicólogos da época, sobre esse tema.  

 Para Evreinov, se temos estas demonstrações na natureza, também entre 

os homens elas estão presentes. “Quando éramos crianças, nos divertíamos sem 

cessar imaginando que tanto nós mesmos como todas as coisas ao nosso redor 

eram tal qual as desejávamos.”
 3

 A criança precisa apenas de um pano amarrado 

no pescoço para virar um herói; de uma coroa feita de caixa de papelão para ser 

rei ou rainha; de um pedaço de madeira para ter um carro de luxo. Quando a 

criança brinca com bonecos fazendo diálogos, criando situações de conflito, 

ninguém a ensinou o que é teatro. “O jeito com que a criança joga sem que nada 

a obrigue a isto; que joga sempre e por sua própria vontade, sem que nada a tenha 

ensinado a maneira de fazê-lo, nem como fazer seu próprio teatro, prova que a 

natureza mesma colocou na alma dos seres humanos uma espécie de ‘vontade de 

teatro’...”
 4

  

 Quem nunca viveu uma situação de espera, sentado em um ônibus ou 

avião, num bar, numa praça, em que criou personagem para si ou para um outro, 

distraindo-se com essa atividade e fazendo o tempo passar. Um outro objeto 

estimulador destas fantasias é o espelho: ao depararmos com o nosso reflexo, 

criamos muitas personagens. Cada um pode buscar na memória as inúmeras 

vezes em que isso aconteceu. 

 Nas relações sociais também encontramos exemplos: “O nascimento de 

uma criança, a educação, a caça, o casamento, a guerra, os ritos funerários, cada 

acontecimento importante da vida proporciona ao homem primitivo (e não só ao 

homem primitivo) a oportunidade de um espetáculo puramente teatral.”
 5
 

 

 

 

(3) Nicolás EVREINOV. El teatro en la vida, p. 47 

(4) Ibid., p. 48 

(5) Ibid., p. 39 
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 Esta qualidade da natureza humana Evreinov chamou de instinto de 

transfiguração: “Refiro-me ao instinto de transfiguração, o instinto de 

confrontar com as imagens recebidas de fora, as imagens arbitrárias criadas 

dentro; o instinto de transmutar as aparências oferecidas pela natureza em algo 

distinto. Em resumo, um instinto cuja essência se revela no que eu chamaria a 

‘teatralidade’.”
 6
  

 Ele também usa o termo instinto de teatralização: “O instinto de 

teatralização, (...) pode encontrar sua melhor definição no desejo de ser ‘outro’; 

de cumprir algo ‘diferente’; de criar um ambiente que se ‘oponha’ à atmosfera 

cotidiana. (...) Todos nascemos com este sentimento na alma, todos somos seres 

essencialmente ‘teatrais’.”
 7

  

 Ele usa termos diversos, mas o importante é a constatação dessa qualidade 

instintiva no ser humano. Como qualquer instinto, ele é utilizado em vários 

contextos. O que nos interessa é que quando fazemos teatro, o instinto deve estar 

presente. “A teatralidade é pré-estética, quer dizer mais primitiva e de um caráter 

mais fundamental que o nosso sentido estético.”
 8
 

 A partir desta visão, Evreinov contesta a afirmação de que o teatro tenha 

surgido da religião: “Antes de crer nos deuses, o homem precisou adquirir o 

talento de conceber estes deuses; de dar-lhes qualidade de personagens, tal como 

o dramaturgo dá forma de personagens a idéias, sentimentos ou paixões. Sem 

este dom de transfiguração, de criação imaginativa de coisas e seres que não 

podem ser vistos nesta terra, o homem não teria religião.”
 9

 E depois completa: 

“Agora terá compreendido o leitor porque afirmo que o teatro como instituição 

permanente surgiu do instinto de teatralidade, e não da religião, nem da 

coreografia ou da estética ou de qualquer outro sentimento.”
 10

 

 

(6) Nicolás EVREINOV. El teatro en la vida, p. 35 

(7) Ibid., p. 36 

(8) Ibid., p. 36 

(9) Ibid., p. 42 

(10) Ibid., p. 43 
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 Independente de suas idéias terem tido comprovação em relação ao que se 

considera científico, elas têm lógica, com começo, meio e fim. E, sem dúvida, eu 

compartilho com a sua tese do “instinto teatral”.  

 O instinto teatral é um instrumento que nos ajuda a compreender a atitude 

básica do ator em cena. A qualidade da sua atuação depende de vários fatores, 

muitos deles técnicos. Mas já assisti atores que, apesar de deficiências técnicas 

enormes, faziam com que minha atenção ficasse presa neles. Mesmo não tendo a 

técnica, eles possuíam a essência teatral, o que fazia com que a platéia os 

acompanhasse em cada ação. 

 Para prosseguir nesta idéia, é necessário conceituarmos a palavra 

autêntico. Eu a usarei para o ator que, quando está em cena, encontra-se em um 

estado em que a platéia acredita nele, dentro do contexto da fantasia teatral. 

Tanto o ator com deficiência técnica, como o exemplo acima, quanto aquele que 

o espectador acredita que ele seja exatamente igual à personagem, o ator 

autêntico guia a platéia através das idéias, das emoções. É fundamental reforçar 

que o teatro está no campo da fantasia, mesmo quando usamos no cotidiano 

teatral as palavras “de verdade”, “acreditar” no ator, etc. 

 A partir da compreensão de que o ator se vale de algo instintivo, cabe falar 

que estar de verdade em cena não se confunde com a verdade do contexto real. É 

o mesmo estado de felicidade e prazer em que se encontra a criança quando está 

brincando. Como escreveu Meyerhold: “O ator não pode mais viver noutra esfera 

que não a da alegria, mesmo se, em cena, deve morrer.” 
11

 

 O fato de eu ter conhecido a mímica aos 12 anos, portanto ainda criança, 

talvez explique esta minha visão. Mas com certeza explica a solicitação do meu 

professor para que eu deixasse de imitar e começasse a fazer mímica. Eu tentava  

 

 

 

 

 

(11) In Aldomar CONRADO. O teatro de Meyerhold, p. 104 
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repetir a mímica, presente na minha memória, através da sua forma externa. Eu 

havia crescido e não “brincava” mais de fazer mímica. Estava demonstrando, 

para o professor, cada detalhe técnico da cena que resgatava da memória. Mas 

faltava eu ser autêntico, como uma criança que brinca sem a intenção de ser 

assistida. O que meu professor estava dizendo era que o impulso para fazer 

mímica não estava fora (o “imitar a mímica”), mas em uma atitude interna 

autêntica. É interessante observar que popularmente o ator é considerado uma 

eterna criança. Absolutamente preciso! 

 Portanto, a “verdade” teatral acontece quando o ator autêntico acredita no 

jogo proposto e não no conteúdo do roteiro. Imaginemos que, se assim não fosse, 

o teatro do absurdo não teria lugar. A atuação passa a ser crível, independente da 

estética teatral que se esteja encenando.  

 Esta é a mesma visão que o crítico Aldomar Conrado coloca, em relação a 

Meyerhold, sobre o teatro popular: “A teatralidade característica do teatro 

popular não procura de modo nenhum imitar a vida. (...) Tudo concorre, pelo 

contrário, para concentrar a atenção do espectador sobre o jogo do ator.”
 12

  

Para deixar mais clara esta idéia da “verdade” teatral aproveitarei um 

exemplo de Dario Fo. Farei a transcrição de algumas partes para manter intactas 

as suas idéias, mas resumirei outras. 

 Para fazer uma demonstração prática, ao vivo, sobre o conceito de 

“situação” em dramaturgia, Dario Fo chama ao palco três rapazes com alguma 

experiência em mímica: “Agora, vou fazer cada um realizar um mesmo 

movimento. Irei lhes indicar do que se trata, porém sem revelar-lhes a situação 

por trás da história. Ou seja, vocês vão mimar às cegas.  Ora pois, imaginem...  É 

o seguinte: vindos do fundo do palco, vocês entrarão em cena denotando 

desespero. Ao mesmo tempo, circunspectos e tensos. Olharão ao redor; aí existe 

um muro, ali uma porta. Tentarão empurrar essa porta e abri-la. (Sugere agarrar a  

 

 

(12) Aldomar CONRADO. O teatro de Meyerhold, p. 151 
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maçaneta e mima empurrar a porta com o ombro). Mas ela está fechada. Não há 

nada a fazer. Então vocês vão tentar subir no muro, esperando ver algo que está 

do outro lado. Mas é impossível, pois o muro é muito alto. Afastam-se e dirigem-

se para o outro lado do palco assim... (Realiza todas as passagens, desenhando 

com precisão cada parede, objeto ou espaço que encontra)... Tentarão abrir uma 

porta do outro lado... Um, dois, nada. Ela também está travada. Angustiados, 

indicando sempre uma tensão dramática, irão até o fundo, olharão para a direita e 

para a esquerda, com esperança de descobrir alguém ou alguma coisa: ‘Não, não 

há nada!’. Viram-se, e finalmente: uma esperança! ‘Sim, ali está a salvação! É 

maravilhoso!’ Observam... Mas algo lhes perturba, aliás, aniquila-os, fazendo-os 

cair de joelhos... Igual a esta minha posição, totalmente agachados. A ação 

termina aqui.” 

 Dario Fo passa a cena com os três até eles terem entendido e repetido a 

contento. Os mímicos se retiram para os camarins e Dario Fo se dirige à platéia: 

“Agora vou desvendar-lhes a situação. Eles irão representar dentro deste 

esquema preestabelecido, sem ter conhecimento do drama que esta por trás, isto 

é, da situação. Ei-las: são três situações diferentes. A primeira: um homem brigou 

em um bar e deu uma facada no seu amigo – as facadas sempre são dadas nos 

amigos. Foge, perseguido por todos os outros companheiros, desejosos de lhe dar 

uma lição. Escapa, procura uma saída, encontra todas as portas fechadas, depois 

se vira e, por fim, vê a saída, que está lá embaixo, toda livre: o campo! Mas, no 

mesmo instante, os amigos postam-se diante dele, fechando-lhe todas as 

possibilidades de fuga. Estão armados e avançam sobre ele. Está perdido. Não 

tem outra alternativa a não ser cair agachado e aceitar o castigo. 

A segunda situação: é uma relação amorosa. Uma mulher abandonou um homem 

depois de uma briga terrível. Abatido, o homem está à procura dela, pois 

continua apaixonado. Deseja-se reconciliar. Empurra todas as portas. Não a 

encontra. Finalmente, parece que a vislumbrou ao longe... Não, não é ela... 

Espere... Sim, é ela sim... é ela? Mas está na companhia de outro homem, 

lançando-se apaixonadamente em seus braços. É como se ele tivesse levado uma 

tremenda paulada: alquebrado, cai agachado. 
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Terceira situação: é um sujeito atormentado por exigências corporais prementes. 

Procura desesperadamente um local afastado onde possa se aliviar. Procura 

portas de um possível banheiro, encontrando-as todas trancadas. O restante é de 

fácil compreensão, não existindo necessidade de fornecer outras dicas... Em certo 

momento, corre, corre... mas não consegue mais se conter, e, rendido, deixa tudo 

se esvair... agachado... na liberação.” 

 Dario Fo chama os mímicos e começam risadas e murmúrios na platéia. 

Para tranquilizá-los diz: “Não, não é nenhuma piada. Estamos fazendo um 

trabalho; é um jogo, mas é sério.” A platéia é lembrada de cada situação antes do 

início da ação do mímico. Risadas e aplausos na primeira e na segunda cena; 

durante a terceira representação, grandes gargalhadas e aplausos. 

 Concluindo, Dario Fo diz: “A partir disso, fica claro que a situação é 

determinante no significado absoluto da ação mímica, alterando completamente o 

sentido de todos os gestos, de patéticos a trágicos, de sutilmente humorísticos a 

grotescos e obscenos. Para três execuções idênticas, alcançamos três resultados 

teatrais completamente distintos. O raciocínio está claro?” 
13

 

 Claríssimo o raciocínio do conceito da situação em relação à ação em 

cena. E em relação ao ator autêntico? Foi ensinada uma seqüência de ações aos 

três rapazes, que exigia um pouco da técnica ilusória da mímica, até que 

pudessem repeti-la. Só isso? Não. Dario Fo enfatizou antes do início da cena que 

era sério, que era necessário jogar o jogo. Ao conseguir isto, jogar seriamente o 

jogo, os mimos conseguiram com que a platéia assistisse a teatro. Mesmo sem 

saber a inserção deles na história, mas atuando de forma autêntica, aconteceu o 

fato teatral! Não estou defendendo a necessidade da ignorância do ator, pelo 

contrário, quanto mais consciente melhor para o ator. O que fica evidente é a 

essência do fazer teatral: atuar buscando a verdade do jogo dentro do contexto da 

fantasia. Foi assim que eu defini o ator autêntico.  

 

 

(13) Dario FO. Manual mínimo do ator, p. 153 - 156 
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 Para contrapor, usarei dois exemplos de histórias ocorridas durante 

filmagens de cinema. Na primeira, Dario Fo conta que o garoto-protagonista do 

filme Ladrões De Bicicletas não conseguia representar o estado de desespero a 

contento. “Durante uma pausa nas filmagens, enquanto ele fazia xixi no muro, 

alguém o advertiu: ‘Foi você! Foi você quem roubou as baganas e fumou 

escondido!’. ‘Não, não é verdade!’, o menino respondeu. O mesmo assistente 

então revistou-lhe o bolso e achou as baganas. O garoto irrompeu em um pranto 

ininterrupto. Um recurso um tanto cruel para se obter uma seqüência 

fundamental. Na montagem, a imagem foi justaposta com o contraplano do pai 

agredido pelas pessoas que o surpreenderam tentando roubar a bicicleta. Para 

quem viu o filme, o resultado é surpreendente.” 
14

 

 Vinicius de Moraes  conta uma história muito parecida: “A diretora Janice 

Loeb conseguiu uma das expressões mais dramáticas que já foi dado ver em 

cinema, no documentário americano The Quiet One, que ainda não foi exibido 

aqui, fazendo um menino preto, seu ator principal, passar fome algum tempo, 

depois lhe oferecendo uma suculenta torta de maçã, e a retirando de suas mãos 

quando ele já pensava que era sua. As câmeras rodavam enquanto isso, e tudo o 

que miss Loeb teve que fazer mais tarde foi cortar as seções do celulóide que lhe 

interessavam, colá-las e... vemos um menino abandonado que, morto de saudades 

da mãe, vai visitá-la na casa onde ela vive com outro homem. Ela lhe abre a porta 

e vê o rostinho faminto de carinho que olha para ela (o pedaço em que Janice 

Loeb oferece a torta de maçã). Depois vem a voz caceteada da mulher mandando 

no menino – e ao ouvir a voz neutra de sua mãe o semblante da criança se fecha, 

e suas pupilas se dilatam na treva de amor que o rodeia (o pedaço em que miss 

Loeb, depois de oferecer o doce, o retira de ante os olhos gulosos do menino).”
 15

 

 Esse tipo de manipulação é inadmissível no teatro, já que o teatro é a casa 

da mentira, da fantasia, em que o ator é consciente de que está jogando.  

 

(14) Dario FO. Manual mínimo do ator, p. 158 

(15) Vinicius de MORAES. O cinema de meus olhos, p. 34 
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 Há uma cena de um dos curta-metragem de Charles Chaplin, Os Ociosos, 

em que ele faz duas personagens, o Carlitos e um rico bêbado. Nesta cena 

Chaplin evidencia o código teatral e o utiliza como tirada cômica: o rico bêbado, 

de ressaca, encontra um bilhete no móvel. É da esposa dizendo não agüentar mais 

as farras noturnas do marido e que vai dormir no outro quarto. Após lê-lo, a 

personagem debruça sobre o móvel, ficando de costas para a câmera. Pega um 

porta retrato com a foto da esposa e o olha. Cai a cabeça e começa a movimentar 

os ombros como que chorando. Isto gera no espectador um sentimento de 

solidariedade, afinal quem nunca se sentiu abandonado? Após alguns segundos, a 

personagem se vira chacoalhando uma coqueteleira, o que explica os 

movimentos dos ombros. Imediatamente rimos, afinal Chaplin nos mostrou uma 

situação de abandono e, em seguida, uma convenção de choro. Nós, platéia, 

fazemos sem pensar a história do choro pelo abandono. Ao sermos surpreendidos 

com outro significado possível para aquele gesto dos ombros, achamos muita 

graça.  

 Após estes exemplos em que o ator emociona a platéia sem estar sentindo 

aquela mesma emoção, é importante falar como se insere a emoção do ator na 

minha visão de teatro. Para começar, se eu proponho uma atitude de jogar de 

verdade o jogo cênico, portanto estar inteiro, então as emoções do ator estarão 

presentes. As emoções, ou sentimentos, tristeza, alegria, raiva, paixão etc., estão 

presentes em todas as pessoas. Enquanto processo de ensaio, buscar as emoções 

guardadas na memória pode ser um ótimo caminho para poder se conscientizar 

sobre como o nosso corpo se comporta. Mas o enfoque aqui é do momento em 

que o ator está em cena, o momento do teatro. Ele tem que estar em cena com a 

intenção de fazer sentido e não com a intenção de sentir. Estar presente em cena 

inteiro faz com que, eventualmente, nos emocionemos, ator e platéia, com o 

momento criado pela cena. Não se entra em cena buscando a emoção da 

personagem. 

 Em um dos ensaios sobre o trabalho de Meyerhold está escrito: “Ao 

representar, o ator pode nada sentir, não experimentar nenhuma emoção. A única 

coisa que importa é que, de uma maneira ou de outra, o espectador reaja ao que 
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acontece em cena.”
 16

 Eu entendo esta afirmação “não experimentar nenhuma 

emoção” como sendo em relação às emoções da personagem. Seria impossível 

representar sem emoção. 

 As emoções não são controláveis. Podemos criar estímulos para senti-las, 

através da memória mental ou corporal. Mas em cena não interessa estimular 

emoções descoladas daquele momento, porque há a necessidade de estar inteiro 

para entrar em cena, disponível para se relacionar com a platéia. Buscar a 

emoção da personagem (algo que não sabemos como virá, se virá e se saberemos 

controlá-la) nos distancia da relação real entre os atores e a platéia.  

 O fato do ator estar construindo uma história (realista ou fantástica ou...) 

pode levar ao aparecimento de uma emoção própria do momento. Esta sintonia 

entre as pessoas, atores e público, alcançada através deste estado emocional 

atingido, faz com que cada nuance do código cênico criado pelos atores seja 

potencializada. Isto é verdadeiramente emocionante para o ator. E cada ator 

aprende como e quanto se valer desta emoção em prol da fantasia. Alguns mais, 

outros menos. Portanto, a emoção é criada pelo fato teatral, pela fantasia, pela 

ficção, na relação entre as pessoas presentes. 

 Este assunto nos leva à questão da “estrutura psicológica” da personagem. 

Como vimos, o teatro pode acontecer sem que o ator saiba a situação teatral, sem 

saber quem é a personagem. Não sou contrário ao uso do conhecimento da 

psicologia pelo ator. Eu acho importante que o ator tenha conhecimento da 

estrutura psíquica, assim como da estrutura física, como também da História, 

Sociologia, Política etc. Quanto mais o ator for consciente de quem ele é, de 

como o ser humano é, melhor. O importante é que fique claro que o ato de 

representar não é baseado no conhecimento psicológico. Representar ou 

interpretar é um ato que tem estrutura própria, que se vale de qualidades humanas 

próprias. Pode-se entrar em cena sem conhecimento da estrutura psicológica da 

personagem.  

 

(16) Aldomar CONRADO. O teatro de Meyerhold, p. 169 
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 Voltando à questão do gesto que leva o espectador a um significado, na 

estética da mímica esse conceito teatral fica mais evidente. Pressupondo o 

espetáculo sem nenhum objeto, com roupa neutra e sem palavras, não é possível 

entender a ação do mimo se não houver precisão no gesto e no seu significado. 

Ao fazer a ilusão de um copo é preciso mostrar a forma, o material, o peso etc., 

além do que ele representa na cena.  

 Em contrapartida, em um espetáculo que utiliza objetos, portanto uma 

cena onde exista o copo, se o ator não conferir ao copo o significado pertinente à 

cena, a platéia não verá o copo ou se distrairá do objetivo da cena. Aquilo que é 

uma “sujeira” na comunicação em uma cena com objetos significa a 

impossibilidade de compreensão em uma cena feita com técnica ilusória 

(mímica). 

 Na mímica há a busca da síntese do gesto, da ação, que corresponde à 

essência do que se quer comunicar. Entre todas as ações físicas que fazemos em 

uma determinada situação, qual é aquela que representa um determinado objeto, 

idéia ou emoção? Aquela ação que é fundamental, que sem ela não se consegue 

transmitir a ilusão do objeto, ou a idéia ou a emoção. Lembrando que se trata de 

um ator ou mimo autêntico, no qual eu sempre acredito quando ele está em cena. 

 Tanto no dado objetivo, a ilusão do objeto, quanto no subjetivo, idéias e 

emoções, o mimo trabalha buscando o sintético, seja no sentido da descrição ou 

da representação. 

 O mimo tem alguns instrumentos para conseguir a síntese. Por exemplo, 

uma das técnicas da mímica é a segmentação do corpo. O mimo aprende a 

mover, de forma independente, segmentos do corpo. Com isso ele consegue focar 

o olhar do espectador no pedaço do corpo em que está sendo contada a história. 

Na televisão ou no cinema, não é o ator quem faz isto, é a câmera que impõe 

onde o espectador deve olhar. Associada a esta técnica existe outra chamada 

“economia de movimento”, que é a busca do gesto simples e que contenha uma 

intenção precisa. 
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 Mas estes princípios não são reservados somente ao mimo. Dario Fo faz 

uma comparação entre o nadador e o ator: “O autêntico nadador de estilo 

consegue realizar  uma força imensa sem produzir agitações inúteis na superfície 

da água. Dá a impressão de fazer tudo sem o menor esforço, deslizando veloz e 

levemente, sem lançar ao ar uma gota d’água sequer. Sua potência é obtida na 

coordenação e na economia máxima do gesto. O diletante, ao contrário, move os 

membros em braçadas perdulárias, desferindo tapas e socos capazes de bater uma 

enorme maionese. Fica estacionado no mesmo lugar; correndo até mesmo o risco 

de se afundar. Assim é também no teatro.” 
17

 

 No método de Tomaszewski 
18

, que é a base da minha formação mímica, 

existe a técnica da identificação. O mimo deve expressar através do seu corpo 

todos os dados pertinentes àquilo que se quer comunicar, por exemplo: o tempo, 

a temperatura e o lugar onde se passa a cena; ou o material, a forma, o tamanho, 

o peso... dos objetos  criados através da técnica ilusória. As relações destes dados 

com o corpo são estudadas no método, e é relativamente fácil entendê-las quando 

se trata de dados objetivos. Mas, quando se busca as relações do corpo com 

dados subjetivos, a pesquisa se torna pessoal e profunda. 

 

 

(17) Dario FO. Manual mínimo do ator, p. 131. 

(18) Henryk Tomaszewski começou a estudar teatro, atuar e dirigir, em Cracóvia, em 1945. Na 

mesma época, ele começou a estudar balé. Em 1949, fixou-se em Wroclaw onde foi 

contratado pela Ópera, como um solista de balé, e colaborou com o teatro dramático local. 

Tomaszewski, a partir da idéia de um teatro de dança dramática, começou a pesquisar algo 

que já se esboçava na época: o teatro de movimento. Em 1955, realizou-se em Varsóvia o 

Festival Mundial de Jovens Estudantes, em que ganhou a medalha do festival com um solo 

curto de mímica. Além disso, foi importantíssima a possibilidade de entrar em contato com 

companhias de mímica de outros países. Aproveitando a assistência e patrocínio do Teatro 

Dramático de Wroclaw, Tomaszewski organizou um Estúdio de Mímica, no começo de 

1956. Ele pôde desenvolver a mímica graças a subsídios substanciais, tanto estaduais 

quanto municipais. Os primeiros espetáculos eram compostos de vários quadros. Em 1964, 

Tomaszewski, ainda o único diretor e autor, começou a limitar o número das cenas. A 

partir de 1971, ele começou a apresentar Mimodramas, isto é, uma obra dramática em 

linguagem mímica. Tomaszewski baseia seu teatro em uma estrutura de conjunto, em 

atuações coletivas. Mas ele não propõe eliminar tudo do palco exceto o ator; propõe o 

"teatro total", empregando todos os meios possíveis de expressão (sons, cores, riqueza, 

etc.). Para conhecer melhor Tomaszewski e seus princípios teatrais, ler capítulo 1 em 

Eduardo Tessari COUTINHO. O mimo e a mímica. Uma contribuição para a formação do 

ator brasileiro, p. 39 - 49 
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 Dario Fo traz a mesma idéia quando cita Molière: “Molière sempre 

repetia: ‘Um ator de talento não precisa de elementos sobressalentes para 

sustentá-lo, nem de uma cenografia complexa às suas costas, tampouco de efeitos 

sonoros ou de uma sonoplastia particular. Se ele é sensível, cumpre bem o seu 

ofício, e se o texto é de qualidade, são suficientes sua voz e seu corpo para fazer-

nos sentir que está amanhecendo, que lá fora está chovendo, que está ventando, 

que há sol, que está quente ou acontece uma tempestade’.”
 19

 

 Esta fala lembra o artigo de Étienne Decroux 
20 

Ma définition du théâtre, 

de 1931, em que ele considerava o teatro doente, já que a arte do ator estava 

dominada pelas outras artes. Ele fez uma proposta, dividida em etapas, para 

salvar o teatro. A segunda etapa é: “Durante os dez primeiros anos deste período 

de trinta anos: proscrição de todas as construções sobre o palco, tais como 

escada, terraço, balcão etc. O ator deveria sugerir a idéia que ele estaria no alto e 

seu parceiro em baixo, mesmo que os dois estivessem lado a lado. Em seguida, 

autorização de fazer estas construções, com a condição de que elas criassem, para 

o ator, dificuldades ainda maiores.”
 21

 

 Esta busca pela síntese na representação exige também uma busca pela 

precisão. Os movimentos do mimo, seus gestos e atitudes, precisam ser precisos. 

Esta mesma exigência é feita por Meyerhold aos atores, segundo Conrado: “(...) o 

ator de Meyerhold atém-se, no seu trabalho cênico, ao racional, e é em nome do 

racional que exercita a maestria do seu corpo. Não deve possuir, em seus 

movimentos, nada de fortuito ou de supérfluo.”
 22 

 

 

 

 

(19) Dario FO. Manual mínimo do ator, p. 120. 

(20) Mais informações sobre Étienne Decroux, ler capítulo 1 em Eduardo Tessari COUTINHO. 

O mimo e a mímica. Uma contribuição para a formação do ator brasileiro, p. 28 - 38 

(21) Étienne Decroux. Parole sur le mime, p. 42 

(22) Aldomar CONRADO. O teatro de Meyerhold, p. 170 
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 O teatro que estou descrevendo é aquele no qual cada gesto, cada 

movimento está representando alguma coisa. Com precisão, o ator faz o 

movimento essencial para transmitir a idéia, a emoção, a trama. O resultado é um 

espetáculo que tem seu trilho no código cênico. Código cênico é o movimento 

estilizado, tirado do real, que representa algo que se quer dizer. Portanto, um 

espetáculo de convenções, teatralista. Este código cênico não é só a quironomia - 

uma linguagem gestual, estilizada em uma abstração da forma literária – usada 

em algumas formas de teatro oriental, que é compreendida somente dentro de seu 

contexto cultural. É também a possibilidade de se criar convenções durante o 

espetáculo. Por exemplo: com um gesto representativo de cada personagem, 

permite que o mesmo ator faça duas personagens ao mesmo tempo, utilizando o 

gesto representativo sempre que iniciar a sua ação.  

 Este mesmo pensamento também é válido para todos os elementos que 

podem ser utilizados em cena, como cenário, iluminação, sonoplastia, figurino, 

indumentária: representar algo que se quer dizer. Por exemplo, um objeto cênico 

pode ser parecido ou não com aquilo que ele representa; mas ele é usado segundo 

aquilo que foi convencionado. 

 Evreinov, ao recorrer ao teatro chinês para elucidar suas idéias sobre o 

instinto teatral, toca nesta idéia. Ele cita uma cena em que o ator deve sair a 

cavalo, sem o cavalo; esconder-se atrás de uma árvore, sem árvore; usar uma 

barba que em nada se parece com uma barba; usar trajes remendados para servir 

como a vestimenta do herói. “(...) toda a cena deve ser sugerida pela mímica, os 

gestos, os movimentos. (...) Do começo ao fim tudo é convencional neste teatro. 

Não obstante, os que assistem a este espetáculo criado com tanta penúria de 

acessórios, crêem firmemente que o ator montou a cavalo, que se escondeu atrás 

de uma árvore, que sua máscara é um rosto e que este homem é um herói. (...) a 

platéia chinesa crê em tudo isto e se diverte com o espetáculo porque seu instinto 

teatral coopera com o ator, recheia os vazios, transforma as ridículas máscaras 

em solenes e orgulhosos rostos; transfigura o convencional em nova realidade; 

quando a alma se rebela e não se submete aos fatos impostos pela realidade de 

fora, dita suas próprias leis e impõe suas próprias formas. Dado tão somente um 
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pretexto, uma ilusão para o instinto teatral, e ele sozinho cumprirá o resto: 

construirá magníficos palácios em papelão, transformará em oceano um pedaço 

de pano; fará rei ao miserável comediante adornado de uma coroa de faz-de-

conta.”
 23

  

Ao falar sobre o papel que desempenham as tradições teatrais nas 

pesquisas de Meyerhold, Conrado cita o teatro popular e aponta as seguintes 

particularidades: “É independente da dramaturgia literária; tende à improvisação; 

o gesto domina a palavra; a ação prescinde de motivação psicológica; aperfeiçoa 

um estilo cômico; passa-se facilmente do elemento heróico para um riso 

grosseiro e comum; constata-se uma propensão a generalizar, a sintetizar, a 

acentuar este ou aquele traço de um dos personagens, o que objetiva a criação das 

figuras teatrais estilizadas – as máscaras.” 
24

  

 Como fica claro, estou falando do ator popular que hoje em dia, com toda  

a estruturação social, não sabemos ao certo quem é. Ou pior, que se confunde 

com alguém sem técnica, que sai pela rua tentando brincar com as pessoas. 

Portanto, alguém sem condições de exercer em toda a plenitude o ofício teatral. 

Ao mesmo tempo, esse contexto de rua pode propiciar o encontro com o 

essencial no teatro. Peter Brook cita, em seu último livro, uma passagem com um 

diretor sul-africano. Nessa passagem o diretor conta que a leitura que o grupo fez 

do livro escrito por Peter Brook, O teatro e seu espaço, foi muito útil: “O que 

poderiam ter achado útil naquele texto? Por que sentiam que o livro também se 

destinava a eles? Qual a relação do livro com a proposta de fazer teatro nas 

condições de vida de Soweto? Fiz esta pergunta e ele respondeu: ‘A primeira 

frase!’ 

Posso escolher qualquer espaço vazio e considerá-lo um palco nu. Um homem 

atravessa este espaço vazio enquanto outro o observa, e isso é suficiente para criar 

uma ação cênica. 

 

(23) Nicolás EVREINOV. El teatro en la vida, p. 45 

(24) Aldomar CONRADO. O teatro de Meyerhold, p. 150 
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Eles estavam convictos que fazer teatro nas condições de que dispunham seria 

um desastre inevitável, porque nos distritos segregados da África do Sul não 

existe nenhum ‘edifício teatral’.”
 25

 

 Este ator popular sempre existiu na história do teatro ocidental. Em um de 

seus textos Meyerhold defende este tipo de ator: “O comediante ambulante é 

parente dos mímicos, dos histriônicos, dos jograis. Possui uma maravilhosa 

técnica de ator. (...) Talvez tenha sido sempre dessa forma: sem comediante 

ambulante não existe teatro e, inversamente, o teatro que abdica das leis 

essenciais da teatralidade pode dispensar o comediante ambulante.” 
26

 

 Esta visão coincide com a que usei na minha Dissertação de Mestrado. Na 

parte histórica 
27

 escrevi sobre os atores populares, profissionais que sempre 

viveram de entreter as pessoas nas ruas e praças – mimo grego e romano, jograis, 

commedia dell’arte etc. Como descreve Conrado, é o ator “possuidor de uma 

técnica universal, fundamentada num domínio corporal total, com um sentido 

profundo de ritmo e economia de movimentos, sempre racionais.”
 28

 

 É com este enfoque que desenvolvo o trabalho com o ator, objeto desta 

pesquisa. Um ator consciente. Os procedimentos utilizados com o ator buscam 

levá-lo a entender o que efetivamente ele está mostrando em sua atitude, seu 

gesto, sua ação, a fim de que possa fazer as suas opções. A essência desta 

proposta é perguntar ao ator <<o que ele quer representar naquela ação, naquela 

cena?>> e, a partir da sua resposta, definir as ações e sua seqüência.  

 

 

 

 

 

(25) Peter BROOK. A porta aberta, p. 4 

(26) In Aldomar CONRADO. O teatro de Meyerhold, p. 85 

(27) Mais informação, ler Breve Histórico da Mímica, no capítulo 1 em Eduardo Tessari 

COUTINHO. O mimo e a mímica. Uma contribuição para a formação do ator brasileiro, 

p. 2 - 27 

(28) Aldomar CONRADO. O teatro de Meyerhold, p. 150 
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 Quanto mais consciente do jogo (regras da linguagem teatral encenada) e 

de como ele está jogando (como está sendo representada a personagem), mais 

seguro e inteiro ele entrará em cena. Como conseqüência, a representação se 

torna mais autêntica e o ator consegue desempenhar melhor o seu ofício em 

cena. Esta mudança de atitude, que pode levar até a uma mudança na marcação 

cênica, é o que propõe esta pesquisa de aprimoramento da representação teatral. 

 Esta maneira de pensar e fazer teatro não é o único, mas é como eu vivo o 

teatro e o que norteia este trabalho de pesquisa. 
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CAPÍTULO II – Os relatos 

 

 Este capítulo é baseado no relato de pessoas com as quais eu tive contato 

enquanto desempenhava o papel de diretor corporal em montagens teatrais, isto 

é, são pessoas que passaram por experiências concretas com os meus 

procedimentos. Ao ler esses relatos percebi que vários pontos coincidentes 

apareciam. Esses pontos trazem princípios que regem os procedimentos 

propostos por mim e, também, confirmam a sua relação com o ator popular 

citado no primeiro capítulo. Ao darem o depoimento sobre suas experiências, 

elas acabam por falar sobre quais são os conceitos teatrais e técnicos contidos 

nesses procedimentos.  

 Após a apresentação dessas pessoas, escrevo, ponto a ponto, suas 

colocações aglutinadas por temas. 

 Escolhi três pessoas pelas quais tenho enorme respeito profissional e 

grande admiração pessoal. São elas: Carlos Alberto Soffredini 
1
, Rosi Campos 

2
 e 

Juliana Jardim 
3
. 

 Carlos Alberto Soffredini, ou apenas Soffredini, autor teatral consagrado 

de peças como Na Carrera Do Divino; Vem Buscar-Me Que Ainda Sou Teu; 

Pássaro Do Poente; De Onde Vem O Verão; dentre outras. Recebeu, em 1967, o 

primeiro prêmio no Concurso Nacional de Dramaturgia – antigo Serviço 

Nacional de Teatro. Depois, foi premiado como melhor autor: APCA (1979 e 

1992), Mambembe (São Paulo em 1979 e Rio de Janeiro em 1988), APETESP 

(1991 e 1992) e Molière – Air France (1992). Diretor respeitado, dirigiu várias 

peças, dentre elas Yerma; A Vida Do Grande Dom Quixote De La Mancha E Do 

Gordo Sancho Pança; De Onde Vem O Verão e Delicadas E Perversas. Fundou 

e foi líder artístico do Grupo de Teatro Mambembe e do Núcleo ESTEP – Núcleo 

de Estética Teatral Popular. Autor de roteiro para cinema, como Marvada Carne,  

(1) Anexo 1: transcrição do relato de Carlos Alberto Soffredini 

(2) Anexo 2: transcrição do relato de Rosi Campos 

(3) Anexo 3: transcrição do relato de Juliana Jardim 
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recebeu em 1985 o Kikito de melhor roteiro, no Festival de Cinema de Gramado. 

Além disso, escreveu para televisão, como a novela Brasileiras & Brasileiros 

(SBT), e para rádio, como O Sal Da Terra – Epopéia De Canudos. 

 Comecei a trabalhar com Sofreddini na montagem da peça Na Carrera Do 

Divino, em 1986, na qual além de autor, ele era o diretor. Os atores faziam parte 

de um núcleo montado por ele, que pesquisava a linguagem do teatro popular. O 

nome era Núcleo ESTEP (Núcleo de Estética Teatral Popular). Apesar de não ter 

sido membro do núcleo, participei mais ou menos por três anos, até o seu 

encerramento. Fazia parte da equipe de profissionais que desenvolvia uma 

preparação continuada dos atores do núcleo. Em função disto, fui descobrindo e 

organizando o meu conhecimento teatral. Por exemplo, lá descobri que, quando 

atuava, usava a triangulação. 
4
  

 Isto, entre outras coisas, foi me conscientizando de que eu havia 

desenvolvido  técnicas, pela necessidade inerente ao trabalho de rua, que tinham 

nome, coerência metodológica, uma estética etc. Enfim, que fazia parte de uma 

linha teatral. A minha “formação” inicial de rua foi essencial neste casamento. 

Com isso, comecei o meu caminho de pesquisador. Quando o núcleo se 

desmanchou estávamos montando um espetáculo experimental, só com música e 

canto, que não foi concluído. O nome provisório era Trem De Vida. 

  Sob a direção geral de Soffredini, fiz a direção corporal 
5
 em 2 peças (Na 

Carrera Do Divino e Mais Quero Asno Que Me Carregue Que Cavalo Que Me 

Derrube) com os atores do núcleo e, posteriormente, mais 4 espetáculos (Castro 

Alves Pede Passagem; De Onde Vem O Verão; Delicadas E Perversas e 

Vacalhau E Binho II) com outros grupos. A última montagem foi em 1997, mas 

ainda temos um acordo de colaboração e a intenção de trabalharmos juntos, como 

ele diz no seu relato: “O que eu sei é o resultado, que eu me lembro. Isso eu me 

lembro nitidamente. Era uma coisa que se eu pudesse, até hoje, eu faria...”. 

(4) Triangulação: quando o ator olha para a platéia, toda vez que precisa fazer um comentário. 

No teatro de rua esta técnica é essencial para manter a atenção da platéia no espetáculo. 

(5) Direção corporal: termo que eu utilizo quando desenvolvo um trabalho de definição de cada 

intenção, criando consciência e possibilitando ao ator escolher qual ação ele usará para 

representar.  
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 Portanto, fica evidente porque Soffredini foi escolhido para dar o relato, 

tanto pela sua qualidade artística, quanto por nossa proximidade durante todos 

esses anos de desenvolvimento da minha prática teatral.  

 Rosi Campos, atriz, recebeu o prêmio APCA de atriz revelação em teatro, 

em 1979. Recebeu depois, como melhor atriz em teatro, prêmio APETESP (1985 

e 1993), Governador do Estado (1986), mas a única vez em que recebeu três 

prêmios com a mesma peça foi com Você Vai Ver O Que Você Vai Ver: Shell, 

Mambembe e APETESP (1989). Em 1986 recebeu o prêmio Kikito como melhor 

atriz, em um filme de curta metragem. Em 1995, recebeu o prêmio APCA de 

atriz revelação de televisão. 

 Trabalhei com Rosi na montagem da peça Você Vai Ver O Que Você Vai 

Ver (1989), por indicação de Gabriel Villela 
6
. Eu já havia trabalhado com esse 

diretor em outra montagem, premiada em festivais de teatro amador. Quando 

cheguei, o grupo fez um curso rápido de clown, do qual participei. A partir do 

conhecimento adquirido sobre a personagem clown de cada ator, desenvolvi o 

meu trabalho de direção corporal, compondo as personagens e transpondo a 

linguagem popular do clown para as cenas da peça. Foi muito gratificante 

trabalhar com atores de qualidade, dentre eles a própria Rosi. Ela elogiou muito 

todo o trabalho desenvolvido, ressaltando a sua importância para os atores e para 

o resultado final do espetáculo. A montagem recebeu dezessete prêmios, 

inclusive no exterior. Rosi, no seu relato, reafirma sua condição de atriz que 

aprendeu a fazer teatro sem uma formação organizada. Ela diz: “(...) eu não tenho 

técnica teatral, técnica corporal. Eu sinto muita falta disso.” Portanto, interessa-

me o relato, sobre a vivência com os procedimentos técnicos propostos nesta 

tese, de uma atriz que aprendeu o ofício teatral através da prática. E, neste caso, 

uma atriz de muita qualidade. 

 

 

 

 

(6) Gabriel Villela foi o diretor geral do espetáculo. 
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 Juliana Jardim cursou bacharelado em Interpretação Teatral no 

Departamento de Artes Cênicas da ECA – USP, formando-se com o espetáculo 

Esperando Godot, realizado só com atrizes, em 1995. Este espetáculo participou  

do FILO de 1996. Atuou, também, em Péricles, Príncipe De Tiro, em temporada 

no Teatro Popular do SESI em 1995, É O Fim Do Mundo!, ganhador da Jornada 

SESC de Teatro 1996, dentre outros. Dirigiu, realizou adaptações e criações de 

textos, e atuou em várias montagens em eventos do SESC São Paulo entre 1993 e 

1998. 

 Além dela ter sido minha aluna, eu tive a oportunidade de assisti-la em um 

espetáculo teatral, que foi desenvolvido por alunos do Departamento. Era uma 

montagem experimental, na qual tudo (texto, figurino, cenário etc.) foi criado 

pelo grupo. O espetáculo acabou sendo batizado de Lactolove. Eu gostei do 

projeto e do resultado cênico. Fui convidado a ajudar no processo, como 

professor, e aceitei. Pude ter apenas alguns encontros, em que trabalhamos a 

linguagem teatral. Em função desta experiência, Juliana me indicou para o diretor 

da sua peça de formatura, a fim de ajudar na montagem. Como o tempo 

disponível era muito curto, escolhi algumas cenas para desenvolver o trabalho de 

direção corporal. O retorno, em relação à qualidade do espetáculo, foi muito 

bom, então as formandas inscreveram o espetáculo na Mostra Regional 96, do 

Festival de Teatro de Londrina (FILO). Ele foi selecionado e, em função de um 

acordo com o diretor do espetáculo, que estaria fora do país durante o período de 

remontagem, fui convidado a dirigir a peça para este evento. Sem mudar a 

concepção, remontei o espetáculo dirigindo as atrizes. Pude, então, aprofundar a 

representação das alunas/atrizes utilizando os procedimentos que uso na direção 

corporal, mas dessa vez com liberdade para interferir na direção geral. O 

resultado foi maravilhoso, tanto na parte pedagógica, quanto na artística.  

 Hoje Juliana já conquistou um espaço profissional como atriz, diretora, 

adaptadora de texto para teatro. Mais recentemente ingressou na pós-graduação, 

cursando o Mestrado em Artes no Departamento de Artes Cênicas da ECA – 

USP, com o tema Encurtando caminhos: o clown e o bufão no treinamento 

contemporâneo do ator, formalizando o seu lado de pesquisadora. O seu relato, 
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dentre os três, é o que traz uma reflexão mais detalhada da vivência com o meu 

trabalho. 

 Primeiramente eu gostaria de ressaltar como a atividade profissional de 

cada um acaba transparecendo nos relatos: Soffredini sempre traz a visão de fora, 

de diretor, do resultado no ator. Ele também se refere à linguagem, em função de 

suas pesquisas do teatro popular. Rosi fala como atriz, portanto, de quem viveu o 

processo. Ela traz uma visão de quem está no mercado profissional, no qual não 

importa o desenvolvimento do artista e sim o seu resultado. E Juliana também 

fala pela visão da atriz. Mas ela vai além, refletindo, estruturando o 

conhecimento e transportando-o para o seu cotidiano de atriz. Evidencia, 

portanto, o seu interesse pela pesquisa acadêmica. 

 Através dos trechos dos relatos a seguir, fica claro que os procedimentos 

aplicados, em situações diferentes, em pessoas diferentes, fazem com que se 

amplie a compreensão do fazer teatral.   

 Sobre o trabalho realizado, os três artistas afirmam que essa abordagem é 

diferente. Soffredini, falando do processo que torna o gesto, o movimento mais 

preciso e, conseqüentemente, a cena, diz: “geralmente diretor quando fala ‘vamos 

fazer a limpeza’, quando ele quer a limpeza, não é a mesma coisa.” Já Rosi fala 

que “é uma linguagem diferente da linguagem do diretor (...) É a direção física, 

corporal”. Juliana confirma: “É um enfoque completamente diferente.” E salienta 

como o processo interferiu nela: “eu sinto que a minha atitude em cena é muito 

diferente por causa desse trabalho (...) como a minha atitude é muito diferente e 

isso é perceptível, e eu ouço hoje coisas muito legais do meu jeito de estar em 

cena.” E, também, como interferiu no resultado do trabalho: “Isso resultou num 

encontro meu com esse personagem completamente diferente (...) e daí a minha 

relação com o outro, o meu parceiro em cena, é totalmente diferente.” 

 Esses procedimentos desenvolvem no ator um processo de auto 

conhecimento corporal. Soffredini afirma que “(...) nenhuma técnica melhor para 

dar a consciência do corpo do que a mímica; para saber o que é o gesto, para 

conscientizar o ator do seu corpo. (...) foi essa técnica tua que levou, que trouxe a 
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consciência; dá a consciência do ator.” Rosi diz: “a predisposição que você tem 

que ter, o investimento interno que você tem que ter, que é muito grande.” E 

Juliana confirma : “(...) é um pacote que vem com essa busca interna (...) E eu só 

vou revelar o outro se eu me revelar.” E complementam com o uso dessa 

consciência: Rosi, “(...) o aproveitamento dos próprios defeitos, das próprias 

coisas que ele faz.”;  Juliana dá um exemplo: “olha, veja os problemas do seu 

joelho. Como você vai fazer para que isso te ajude nesse momento, o que você 

precisa trabalhar para que isso colabore nesse momento da cena, nesse trabalho, e 

não piore.” E vai além: “(...) o fato de eu mudar comigo muda o meu encontro 

com o personagem (...)”. 

 Este caminho da consciência não é fácil. Sobre isso Rosi é enfática: 

“Agora, achei muito difícil; achei dificílimo.” E Juliana: “Não, nada fácil; muito 

pelo contrário. (...) Então, não é fácil porque está centrado na pessoa. (...)  Às 

vezes isso é muito doloroso.” Mas o retorno, após o processo, é compensador. 

Rosi conta que o espetáculo, ao final, “(...) ficou bárbaro... Bárbaro, bárbaro. Era 

um espetáculo dos deuses! Dos deuses! E que para mim foi a minha grande 

recompensa em todos os sentidos mesmo.” Juliana afirma que “foram os 

trabalhos que me deram mais prazer, e com os quais eu mais aprendi. Pela via do 

prazer, lógico, mas por enxergar como a técnica pode virar a descoberta minha de 

prazer em cena, e me dar a dimensão de tudo o que eu estou fazendo ali. (...) E 

como a técnica dá a consciência e dá o prazer.” Juliana fala do fato de ser 

assumido, dentro do processo, o “eu sei que o seu corpo é assim, que ele está 

assim, é com isso que nós vamos trabalhar”, esta abordagem se torna “um espaço 

confortável de trabalho. (...) Não, confortável é; não é fácil.” E complementa: 

“Então acho que isso é muito legal. E é muito mais gostoso. Porque é aí que você 

percebe: puxa, eu sou atriz, é isso que eu quero,  é descobrir cada coisa, porque 

se não, para que eu estou aqui?” E foi tão recompensador que as duas, quase no 

final de seus relatos, lembraram da sensação de atuar nos espetáculos em que 

trabalhei: Juliana, sobre o Esperando Godot: “Eu gostava muito de fazer...”; 

Rosi: “Um espetáculo feliz, não é? Eu nunca me enjoei de fazer o Você Vai Ver... 

Nunca.”  
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 Já Soffredini traz sua visão de diretor sobre as suas dificuldades com os 

atores e o seu prazer após o uso dos procedimentos: “É mais difícil fazer o ator 

não fazer do que fazer ele fazer. (...) eu não sabia como preparar o ator, como 

fazer o ator chegar a um resultado bom. Porque eu não tinha percebido que eu 

precisava de um ator que tivesse um domínio técnico.” E complementa: “E esses 

atores, realmente, você começa a trabalhar com eles, quando eles começam a 

dominar essa técnica, quando eles têm um domínio técnico, você vai ao infinito 

com eles. Ele responde a tudo o que você pedir. E o que eles acham que o 

personagem deles pede. (...) O ator que assimila a tua técnica, que você sabe que 

você pode lidar com ele, no gesto, no gestual, você pode fazer o que quiser que 

ele vai responder.” 

 Aprofundando esta idéia do gesto, da ação física, a partir da utilização do 

meu trabalho, Soffredini diz: “A gente na vida real, a gente faz muito gesto 

(sempre com a mão), a gente põe muita coisa, a gente balança demais e eu não 

sabia. Eu nunca soube direito como é que é. Eu não sabia falar para o ator assim, 

‘você não fica se mexendo demais, porque senão...’”. O mesmo é dito por Rosi, 

através da visão de atriz: “Diretor não sabe te dar, fisicamente, nenhuma 

indicação.” E ao receber o meu tipo de orientação diz: “O que você vai aprender 

com isso? Dá um toque físico que é importantíssimo.” E é esta a busca de 

Juliana: “(...) eu fui vendo que cada vez mais eu não queria essa história de 

compreensão intelectual, na minha interpretação (...) eu precisava ‘fisicalizar’." 

Juliana explica como utilizou esse conceito para representar um homem em 

Esperando Godot: “Eu sentia que eu tinha pequenas intenções, sem pensar que 

aquilo era um homem, mas pequenas intenções físicas.” Esse caminho físico, 

usado pela mímica, faz com que Rosi elogie o ator que possua essa formação, e 

como ele resulta em cena: “(...) ele tem um significado corporal que um ator que 

não trabalhou, não tem.” Com o que Soffredini concorda: “Essa coisa de fazer o 

gesto, é um gesto. É o gesto, o que significa. (...) Isso que é o interessante. É para 

chegar no simples, no comunicativo.”  

 Sobre o corpo da personagem que se busca neste processo, Soffredini diz: 

“Se você tem um corpo, e se o personagem precisa ter um corpo elaborado, você 
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tem que ter consciência desse corpo. (...) foi essa técnica tua que levou, que 

trouxe a consciência; dá a consciência do ator. Primeiro, do que é compor. Que é 

complicado. Parece fácil, mas não é.” E Rosi constata esta etapa do trabalho 

dizendo que “(...) eu nunca tinha tido uma assessoria de composição tão grande 

como aquela.” E mais adiante diz: “Às vezes o físico te dá tudo, te dá todo o 

personagem.” Ela faz uma correlação desse  processo com um exercício, feito em 

outra montagem teatral, que propunha: “Não, você tem que descobrir o que te 

motiva nesse personagem. Que parte do teu corpo; como é que você vai: é com a 

barriga, é com a perna, é com o joelho... E isso dava um movimento, dava um 

desenho, que era uma coisa bárbara para a personagem, que era uma coisa que 

não é só o falar sobre ele, mas deixar ele entrar no teu corpo.” Foi o que 

aconteceu com Juliana no Lactolove, após eu ter pedido para que ela escolhesse 

uma parte do corpo para seduzir a outra personagem: “Eu fui direto no peito. 

Nem é a parte que eu mais gostava, eu lembro disso, mas eu falei: gente, tem 

tudo a ver com ela! Peito! E é legal, claro, mulher adora o seu peito e tudo.... e a 

personagem abriu isso completamente em mim, foi um trabalho maravilhoso.” 

Soffredini lembra da montagem da peça Delicadas E Perversas, na qual eu 

trabalhei com os atores antes dele iniciar a montagem das cenas: “Quando eu 

peguei elas, elas já estavam preparadas, elas já sabiam ler. As outras já estavam 

afinadas com o personagem, já tinham compreensão do que era.” 

 A busca pela precisão na comunicação do corpo, proposta nesse processo, 

é compartilhada por Soffredini: “Eu sempre procuro essa coisa essencial.” Ele 

propõe que os atores tenham uma exatidão gestual, como no teatro oriental: “O 

ator sempre faz muito, e o muito não significa. É difícil fazer o que significa.” 

Ou, como diz Rosi: “A intenção é a síntese.” Juliana relaciona isso com treinar a 

delicadeza: “O menor, o mais limpo, o mais objetivo. E é isso, não é? É um 

exercício de delicadeza que parece que vai para uma introspecção, mas não vai. 

Porque você está buscando isso para ir para fora, para ir para o público.” 

 Este “ir para o público” tem a ver com um conceito importante deste 

trabalho: o foco. Foco tanto no sentido de quem está contando a história e para 

quem o ator está representando, quanto de qual parte do corpo o ator está 
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utilizando para contar a história. Neste segundo sentido, Rosi fala de como esse 

meu trabalho leva a definir uma determinada ação dramática e completa: “(...) 

porque tem que ser isso, esse é que é o melhor. Então é maravilhoso, porque nada 

é aleatório.” E Juliana, após ter percebido a função do peito na composição da 

personagem da peça Lactolove, diz: “(...) já tinha um foco muito maior.” 

Soffredini completa: “Essa exatidão, essa procura, acaba indo para fora, forma 

aquilo tudo.” Isso desvela a função do foco: dirige a atenção do espectador para a 

parte do corpo que está contando a história. Isso determina que o foco dos atores 

deve ser a platéia. Juliana fala da sua experiência com um grande mestre 

internacional, que explica bem este conceito: “Eu lembro de uma frase do 

Eugenio Barba, do workshop que eu fiz com ele lá em Londrina em 92, ele diz 

assim: ‘Diretor não dirige ator, diretor dirige a atenção do espectador; é para isso 

que o diretor serve’. E é uma graça; eu discordo de muita coisa dele, mas é 

perfeito isso. Dirige a atenção do espectador; e você sempre dirigiu a atenção do 

espectador, dando exercício de clown, ou estando lá trabalhando a minha cena do 

xixi, ou dirigindo o Godot segunda versão; você sempre insistiu muito nisso.” Ou 

como diz Soffredini sobre a atitude do ator em cena: “(...) o outro está ali para, 

junto com você, conquistar a platéia; é para ela que você está dizendo.” E Juliana 

confirma: “Então acho que isso é muito forte, apesar de ser muito interno, o foco 

é sempre o encontro com o outro, é como nós estamos contando esta história.” 

 Para se conseguir foco, é preciso ter o que chamo de limpeza. Quando os 

atores em cena estão precisos na comunicação com a platéia, há limpeza. 

Desenvolvi muito deste trabalho com Soffredini, a ponto de não precisar mais 

assistir ao ensaio com a direção dele para fazer a direção corporal. Ele confirma 

isso ao relatar o processo da peça Mais Quero Asno Que Me Carregue Que 

Cavalo Que Me Derrube: “(...) quando eu voltava a ver a cena, você já tinha 

mexido nela. E ela já estava limpa. (...) No fim, está limpa a cena; já estava tudo 

exato. (...) Quando você mexia, depois você vai lá e vê, a coisa fica mais nítida, 

as intenções estão mais claras, o ator vai com mais exatidão na intenção.” Estes 

conceitos são repetidos algumas vezes em seu relato. Já Rosi conta da 

importância desses procedimentos para ela: “E aí o nosso trabalho em cima da 
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coisa corporal, dessa limpeza. Porque a gente como ator, a gente não tem muito 

essa...O ator que só faz, como eu fazia, aquela coisa do musical, aquela coisa 

para cima, do circo, a gente não tinha esse requinte técnico que é necessário para 

qualquer ator. Infelizmente a gente não tinha. Para mim foi importantíssimo 

entender essa coisa do gesto. A limpeza semiótica do gesto.” Juliana fala de 

como esses princípios estão na minha direção, lembrando da remontagem do 

Esperando Godot: “E daí foi muito legal porque eu pude ver o que é esse jeito de 

fazer, numa cena (que é a história do xixi, ou do peito), no jeito de dirigir o 

espetáculo, de olhar para o espetáculo.” E conta sobre o resultado: “A gente não 

cortou, mas só que ele ficou muito mais leve mesmo. Porque foi ficando tudo 

muito mais claro. (...) deu para sentir mais seguro.” E, segundo Soffredini, é 

necessário que o ator tenha consciência de seu corpo, como é proposto no meu 

trabalho, “(...) para ter domínio do gesto, para se fazer o gesto um, e não muitos, 

para ter limpeza.” Mas, ele faz uma ressalva: “E geralmente diretor quando fala 

‘vamos fazer a limpeza’, quando ele quer a limpeza, não é a mesma coisa; é outra 

coisa.” Daí se constata não ser novidade esta busca no teatro. Mas como diz 

Juliana: “(...) parece óbvio eu dizer ‘tudo tem um começo, meio e fim; vamos 

limpar esta cena; cada coisa no seu lugar...’ Entendeu? Parece óbvio; todo ator, 

em princípio pode saber e você pode falar isso... Claro, é assim. Diretor também. 

Só que não quer dizer que isso resulte praticamente.” E ela explica a relação da 

respiração com as intenções, um dos procedimentos utilizados no meu trabalho: 

“porque a gente não respira – a gente vai criando um bolo; uma coisa, você não 

abandona ela para vir outra; você leva um pouco dessa para outra, um pouco 

dessa para outra,..., quando chega na quinta, você já não sabe para onde você vai. 

É trabalho de louco. Você está carregando tanta coisa errada... Errada assim: que 

já devia ter largado; porque, tá bom – fiz esse momento, agora  é outro.”  

 

 

 

(7) Decupar é um termo aportuguesado da palavra francesa découper, que quer dizer cortar, 

talhar, trinchar, desenhar. É o procedimento de separar intenção por intenção, definindo uma 

ação para cada intenção. Ver Glossário do Capítulo IV. 
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 Além desse procedimento, ela cita várias vezes um outro, o decupar 
7
: “E 

eu lembro que era tudo decupado. Tudo, tudo, tudo, assim. Como que eu 

abaixava, quanto eu abaixava, e eu lembro que aumentou muito a minha atenção 

para como estava o meu corpo. (...) Eu lembro muito bem porque a minha 

intenção vinha da decupagem física.” E reafirma: “É um trabalho de decupagem 

mesmo, parece filme.” Ela comenta a conseqüência disso na sua atitude em cena 

e conclui com uma visão muito interessante: “(...) eu lembro que eu mudei 

completamente o meu jeito de entrar em cena. Como eu entrava, como eu subia 

no negócio, passava por cima daquilo; parece que (parece não; é real, concreto) 

você fica muito mais delicado.” E completa: “Então, só porque eu estou atenta a 

isso, eu estou sendo muito mais generosa com quem está ali me vendo. Aí sim eu 

estou contando essa história, estou contando esse personagem, reinventando ele, 

a energia dele, só por isso, porque eu estou sendo delicada, eu estou tendo muito 

cuidado. (...) Mas eu insisto nessa história da delicadeza mesmo, porque eu acho 

que é isso.”  

 Essa delicadeza é uma característica desse trabalho, pois ela também é 

necessária na maneira de abordar os atores. O retorno de Juliana é: “(...) você tem 

muito isso de ..., uma coisa de acolher o que é da pessoa. (...) É assim: ‘eu sei que 

o seu corpo é assim, que ele está assim, é com isso que nós vamos trabalhar’.” 

Rosi fala dessa mesma abordagem em relação aos atores que sabem usar o 

próprio corpo em cena: “E o aproveitamento dos próprios defeitos, das próprias 

coisas que ele faz.” E relaciona com o meu trabalho: “Então quer dizer, o que 

você aproveitava da gente (...).” E completa: “você que está de fora, está 

olhando, e saber que aquele movimento é mais intenso do que aquele outro, 

aproveitando o tônus da pessoa. Cada um tinha uma coisa.”  

 Estar de fora olhando não significa que eu vá impor um determinado gesto 

ou ação ao ator. Juliana confirma isso: “Em nenhum momento você falou: 

‘Abaixa a cabeça, põe a mão...’ - nenhum momento. Isso que é o mais legal. Nem 

nunca você vai e faz.” Foi também o que Rosi viveu: “Então para mim foi 

importantíssimo entender essa coisa do gesto. (...) Porque fazer assim e não 

assado, porque não mexer desse jeito e não do outro, quer dizer, é um universo 
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de recursos que você pode usar.” Portanto, como diz Soffredini: “E só um 

trabalho voltado para isso – para primeiro fazer ele ter consciência de quem ele é, 

dos limites, da dimensão do corpo dele. E do que ele pode usar e não pode usar.”  

 Esta consciência leva o ator a poder optar pela ação que melhor representa 

o que ele está buscando. E as duas atrizes falam disso. Juliana conta: “(...) com o 

teu jeito de abordar, e deixando para eu fazer as escolhas. E não indo por ‘você 

agora olha; você agora pega; agora é lento; agora é rápido’; mas por esse filtro 

que é seu, mas com as linhas com que eu vou escolhendo o que eu vou pôr aí.” E 

mais: “Você ia dando dicas para eu fazer as escolhas. Isso é maravilhoso. Porque 

você se sente autor – você é autor do que você está fazendo. Mas o outro está 

decupando com você, mas sem dizer faça deste jeito, a técnica é assim: ‘Eu estou 

tentando esmiuçar para você a técnica, mas você vai escolher como você vai 

fazer’.” E Rosi complementa: “(...) e também toda a coisa de equilíbrio, de 

postura, de noção corporal, isso é que era importante, que era o que a gente não 

tinha. De escolha mesmo, de definição.”  

 Para poder desempenhar este papel descrito acima, de ser um “duplo” do 

ator, eu considero essencial eu também ser ator, e atuante. Sem estar passando 

regularmente por processos de montagem e por apresentações, eu perderia muito 

da sintonia que consigo com os atores que estou dirigindo. E eles reconhecem 

que, além de ter a capacidade de transmitir, eu tenho esta técnica no meu corpo. 

Juliana diz: “E esse olhar, mais do que uma técnica, é uma maneira de abordar o 

trabalho do ator...” E, sobre mim: “Você tem a técnica toda internalizada.” Rosi 

fala: “E acho que você que sabe tudo isso, passou para a gente esse método que 

você tem, e foi maravilhoso.” É também reconhecido por Soffredini, pela visão 

do diretor: “Esse trabalho, um trabalho que você faz com muito mais propriedade 

do que eu, por exemplo, você sabe ir no ponto certo.” Com o que Rosi concorda: 

“É aquela coisa que você tem, que você..., você sabe fazer isso. Você sabe 

através do corpo, através da conversa, através do que você percebe no cara.” E 

Juliana é definitiva: “E eu já me vi várias vezes falando isso: ‘Como é importante 

uma pessoa com o olhar do Coutinho’.” 
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 Essas declarações só são possíveis porque existe uma compreensão, uma 

consciência do que é esta técnica. Rosi diz no início do relato: “Então para mim 

foi importantíssimo entender essa coisa do gesto.” E logo a seguir diz: “Então, eu 

acho que é um caminho deslumbrante, e aí você entende mais, aí você entende a 

parte técnica da coisa.” Soffredini concorda e é taxativo: “Eu também queria 

deixar claro que essa coisa toda é muito técnica.” Depois ele explica melhor e dá 

um exemplo da confusão que faz sobre o que é técnica: “Mas, enfim, é um 

trabalho da expressão do teu corpo. É assim, não é só a expressão do teu corpo, é 

em função de uma idéia. Porque não é só o teu corpo chegar lá e se esquentar, 

não é só chegar lá e ficar se contorcendo, como eles adoram fazer.” Juliana 

comenta sobre o que ela observou das outras atrizes do Esperando Godot: “(...) 

porque eu não via isso só comigo, eu via isso com as meninas também. E 

melhorou muito. Mas eu senti um salto mil. Não tem a ver com gostar ou não 

gostar, tem a ver com ver uma atriz que faz assim... E tem a ver com o 

entendimento que elas passaram a ter dessas coisas todas que foi limpando, 

limpando; ação por ação...”  

 Para mim, esta técnica vem da mímica. É uma técnica de ator que visa a 

qualidade na comunicação humana. Este conceito foi desenvolvido no meu 

Mestrado 
8
 e, sem que ocorressem conversas sobre o tema, foi compreendido 

pelos três. Soffredini diz: “E a mímica, nenhuma técnica melhor para dar a 

consciência do corpo do que a mímica, para saber o que é o gesto, para 

conscientizar o ator do seu corpo.” Rosi reproduz o comentário de uma amiga e 

completa com a sua visão: “‘Eu acho que mímica é fundamental para qualquer 

ator’; porque o que a mímica te ensina: a limpeza de um movimento, a intenção 

do movimento...”. Já Juliana diz sobre esta abordagem: “Se é a mímica eu não 

sei; só estou dizendo que eu não sentia assim. Eu sentia como uma coisa maior 

do que eu vejo que pode ser.” Ela explica: “É um olhar, é uma abordagem, e que 

tem muito a ver com uma atitude em cena.” E, quando questionada se seria um 

 

(8) Eduardo Tessari COUTINHO. O mimo e a mímica. Uma contribuição para a formação do 

ator brasileiro. Dissertação de Mestrado apresentada à ECA-USP, São Paulo, 1993. 
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aprimoramento, ela responde: “Na verdade, eu nem acho que seja 

aprimoramento, porque aprimoramento me dá uma idéia de uma coisa um pouco 

posterior a alguma coisa que é mais básica. Eu acho que talvez ela seja anterior, 

tenha que nascer com a formação.” Na comparação com outras técnicas corporais 

utilizadas no mercado profissional, tais como tango, balé, kung-fu, tai-chi, 

Juliana diz: “O teu trabalho era necessário! Porque não é uma coisa a mais. Ah! É 

legal fazer (...). Mas o seu trabalho é fundamental.” Mais para frente ela retoma o 

tema e diz: “Essa parece uma coisa estrutural. Não só para a formação; como é o 

caso de vir para um espetáculo, que já é uma coisa mais finalizada, que já está 

objetivando uma formalização. Mas ela é estrutural.” 

 Com a assimilação dos princípios dos procedimentos, os atores 

conseguem utilizá-los em cenas não trabalhadas, disseminando-os por todo o 

espetáculo. Juliana diz: “Essa abordagem pode ser transferida para o espetáculo. 

Pela via das atrizes, do trabalho com os atores, é como isso pode ser transferido.” 

E mais à frente reforça esta idéia: “E o mais interessante é isso, como é possível 

esse processo de transferência. Você não precisou fazer isso no espetáculo 

inteiro. E eu via isso presente em muitos momentos da peça. Você não fez isso 

em cada cena, milimetricamente; não. É como se você ensinasse, e não é 

mágica.” E arrisca uma explicação: “Pelo exercício de algumas coisas técnicas 

com essa visão, ia ficando claro como isso precisava ser transferido para cada 

momento, mesmo que você não estivesse lá trabalhando cada momento.” 

Soffredini ressalta a necessidade de se praticar: “E se você não fizer até aquilo lá 

se incorporar, se entranhar em você, e aquilo não ser mais um empecilho para 

você, não vai resultar.” E falando sobre intenção de fazer o simples, do gesto 

único, mas que resulte comunicativo, ele diz: “Então, isso tudo se espalha, se 

transforma numa coisa maior. Essa exatidão, essa procura, acaba indo para fora, 

forma aquilo tudo.” Quando lembrada da técnica, Rosi de pronto responde: 

“Muito difícil! Quando você vê pronto é tão automático. E ficou bárbaro...” Isto 

é, foi totalmente assimilado. Mais para frente, ela retoma o tema: “Agora, isso é 

técnica; (...) claro que a gente se apropriou, de uma maneira que não é a mais 

correta, mas foi a maneira que a gente resolveu o espetáculo.” Apesar do 
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perfeccionismo, ela confirma a importância da técnica assimilada no resultado 

final do espetáculo. 

 A assimilação desta técnica traz colocações sobre a formação do ator. Para 

Rosi fica claro que “(...) a gente não tinha esse requinte técnico que é necessário 

para qualquer ator.” Mas, com o workshop de clown, a presença da dança e o 

meu trabalho ela conclui: “Porque foi um curso o que a gente fez, na verdade.” E 

complementa: “acho que a coisa que eu mais aprendi, sabe? Ficou mais... o 

processo foi tão importante, não é?” Ela faz uma reflexão sobre o 

desenvolvimento técnico do ator e a minha participação na montagem: “(...) você 

tem que ter método. E o grande problema da gente é de formação. A gente não 

tem formação. Então o que você tem de formação é sempre melhor você 

trabalhar acoplado, porque você dá esse outro lado que o diretor não dá.”   

 Soffredini faz essa crítica também às escolas de teatro. Ele diz que “falta 

tempo para o ator desenvolver melhor o corpo; o que é o corpo do ator.” E diz o 

que é necessário, reportando-se à minha abordagem: “Só um trabalho voltado 

para isso resolve – para primeiro fazer ele ter consciência de quem ele é, dos 

limites, da dimensão do corpo dele.” Quando se refere à fase em que trabalhamos 

juntos no Núcleo ESTEP, ele diz: “Porque era uma escola aquilo lá, essa que é a 

verdade. A gente estava procurando tanto a técnica, que não tinha jeito de você 

dar a técnica se não desse a aula.” Ao final do relato ele diz sobre este período: 

“Era fantástica a idéia, e era uma coisa que realmente realizava.”  

 Já com relação à Juliana, que havia sido minha aluna no Departamento de 

Artes Cênicas da ECA-USP, o seu relato abarca dois contatos distintos comigo. 

No Lactolove, apesar do contato ter sido muito rápido, desempenhei o papel de 

diretor corporal. E na remontagem do seu trabalho de formatura, Esperando 

Godot, eu fiz a direção geral. Nesse último, portanto, ela já era profissional, e eu 

a dirigi visando a qualidade do resultado artístico. O espetáculo foi apresentado 

em um festival concorrido, sendo uma importante vitrine profissional para todos 

nós. Mesmo assim ela diz: “Você estava  sendo professor, não é que o papel é 

outro; mas o espaço é outro.” E vai mais longe: “(...) eu falo isso para todo 
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mundo, que o Lactolove e o Godot foram os meus melhores trabalhos. Melhores 

não no sentido de resultado, eu não estou pensando nisso quando eu falo, mas os 

trabalhos onde eu mais aprendi a meu respeito como atriz.” E, reconhecendo a 

sua aprendizagem nesses trabalhos, Juliana diz: “(...) porque o seu trabalho 

sempre, de alguma maneira volta, assim. A sua fala, sabe? A sua fala a respeito 

do trabalho; ‘o que estamos fazendo aqui’; ‘este trabalho é para isto’; ‘o objetivo 

final é esse’. Sabe assim? Volta sempre muito isso. É muito presente. E, é claro, 

eu acho que é importante, que é decisivo, que é fundamental para mim, mas eu 

acho que é para qualquer ator.” 

 Juliana, sobre a relação entre esta minha abordagem e a assimilação pelo 

ator, faz a seguinte reflexão: “(...) talvez ela seja anterior, tenha que nascer com a 

formação. Ao mesmo tempo, eu não sei se isso é possível porque dá a impressão 

também que é uma técnica que exige alguma maturidade.” E depois ela busca na 

sua experiência para confirmar esta impressão: “eu pude aprender muito mais no 

Godot, do seu trabalho. Não só porque você estava mais presente, mas pelo meu 

momento como atriz, pelas coisas que eu já tinha feito. (...) Apesar de eu já ter 

me interessado muito desde a primeira aula que eu fiz com você, mas também 

pode ter a ver com o processo de maturação.” Mais ao final ela acaba por 

afirmar: “(...) eu queria insistir na história da delicadeza, (...) a gente está aqui 

para se revelar também, isso é uma das coisas. E eu só vou revelar o outro se eu 

me revelar. Então claro que tem a ver com maturidade.” 

 Rosi fala sobre a importância do aspecto técnico que eu trouxe para o 

espetáculo e faz uma correlação com a direção geral: “É a outra direção, é a 

direção física, corporal; é uma outra coisa. Aí junta, e fica maravilhoso.” E o 

interessante é que, depois de colocar a importância da técnica para o espetáculo, 

ela conclui contando o retorno que ela teve do público: “você pegava as pessoas 

pelo emotivo... As pessoas iam falar, ‘ai, eu estou feliz; eu estava tão triste’; ‘eu 

saí feliz do espetáculo’. Ou ‘eu me emocionei’. Ou gente que chorava.” Portanto, 

os procedimentos que utilizo não impõem ao ator um modelo de comunicação 

com a platéia, mas o instrumentaliza para deixar mais precisa a sua maneira 

própria de se comunicar. 
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 No seu relato, Juliana confirma essa minha colocação quando fala da 

conseqüência dessa minha abordagem para a remontagem do espetáculo 

Esperando Godot: “A gente tinha descoberto tantas coisas a mais, boas, a gente 

não perdeu o espetáculo que a gente tinha. Tinha muita coisa, mas não passou a 

ser outro. Mas aprofundou tanta coisa e verticalizou, mesmo, um monte de outras 

coisas.” Essa abordagem não propõe uma estética de representação para o ator, 

nem para o espetáculo. É isso que conclui Juliana, após fazer uma comparação 

entre as duas montagens em que participou: “Os dois processos foram muito 

diferentes, porque um, entre aspas, não tinha texto; e o outro é um trabalho com 

um texto importantíssimo da história do teatro. (...) Bom. O trabalho é o mesmo. 

Os princípios são os mesmos. A importância da presença desta abordagem é a 

mesma. (...) Não é porque esse pode parecer mais com a mímica ou com as 

linguagens do teatro popular..., não. Não tem nada a ver. Isso desta técnica, desta 

maneira de abordar ter a ver com um resultado, com  uma estética. (...) A técnica 

não está comprometida com a estética.”  

 Soffredini também fala de dois tipos de experiências: a utilização dessa 

abordagem na etapa final e na etapa inicial da montagem. Nos primeiros 

trabalhos a minha participação acontecia na etapa final, isto é, ele montava as 

cenas e depois eu comandava os ensaios: “No fim, estava limpa a cena; já estava 

tudo exato.” No Trem De Vida e, recentemente, no Delicadas E Perversas, eu 

trabalhei antes dele montar as cenas. Veja o ele diz em relação à montagem do 

Trem De Vida: “Mas você contribuiu muito até para a dinâmica daquele grupo. O 

que resultou: (...) Era de uma generosidade, de uma coisa que dava raiva, 

enjoava.” E da outra: “Quando eu peguei elas, elas já estavam preparadas, elas já 

sabiam ler. As outras já estavam afinadas com o personagem, já tinham 

compreensão do que era. Já tinha acontecido uma coisa no grupo... A dinâmica 

do grupo pintou na tua aula.” 
9
 Portanto, eu preparei os atores para funcionarem  

 

(9) Aqui cabe uma explicação: Soffredini várias vezes usa o termo aula no lugar de ensaio. Isso 

vem, provavelmente, em função da maneira como funcionava o núcleo, em que 

preparávamos tecnicamente os atores junto com as montagens. É o caso desta frase, pois até 

aquele momento era eu que estava dirigindo esta montagem. 
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como um grupo; para que tivessem compreensão do texto, isto é, consciência de 

qual espetáculo eles estavam montando; para que as personagens já tivessem um 

desenho corporal, isto é, a sua composição física. Após falar dessa mudança entre 

as primeiras montagens e as mais recentes, Soffredini conclui: “Hoje em dia a tua 

área é outra, você vai mais além. É por isso que eu digo: é complicado, porque 

vira teatro no sentido mais amplo. Eu acho que a limpeza que você procurou no 

gestual, ela acabou também se conseguindo ou se procurando no canto e na 

técnica vocal, e na interpretação, e tudo isso acabou sendo uma coisa só. Eu acho 

que você já extrapolou, não é mais só a técnica.” 

 Este teatro que eu faço, citado por Soffredini, fica mais claro através de 

um comentário de Juliana a respeito de seu irmão, que, sobre o espetáculo disse: 

“Ju, gozado, eu vejo em você um homem e você não está fazendo um homem, e 

eu vejo coisas de homem ali – o andar, os teus braços, tudo.” Ela concorda 

quando eu denomino este aspecto de a essência do masculino. Depois ela 

complementa: “Não é transfiguração, em nenhum momento. E isso é o mais 

legal. Porque isso é ‘olha, estou aqui fazendo teatro’. Ainda bem que não me 

olhavam e falavam, ‘Ah, não, será que aquilo é um homem’, entendeu? Claro que 

nem a gente puxou para isso fisicamente; ninguém ficou escondendo peito, 

bunda, com roupa que engordasse muito, não foi para isso a encenação também, 

mas eu nem gostaria disso, nem queria isso. Nunca. ‘Ah, puxa, é um homem. 

Não, olha, é uma mulher.’ Ou ‘que bom, é uma mulher que está...’ (...) 

representando. Ela está interpretando isso.” Esta minha visão do fazer teatral é 

sintetizada por Soffredini: “Você tem que ter uma verdade para fazer, mas é uma 

verdade teatral.” 

 Os relatos desses três artistas trazem vários princípios que regem os 

procedimentos utilizados no meu trabalho. Esses princípios e os objetivos 

buscados não são novos no teatro, mas o termo “diferente” aparece nos três 

relatos. Talvez seja diferente por levar as pessoas envolvidas, principalmente o 

ator, a um processo de conscientização de si e de seu ofício.  
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 O processo de conscientização de si acontece pelo enfoque na pessoa do 

ator que esta abordagem propõe: como é o seu corpo, quais as suas características 

fortes, quais são os seus “defeitos”
 10

 etc. E são essas características que irão 

compor a personagem. Não é um processo fácil, como foi comentado, mas leva a 

uma apropriação muito prazerosa do processo de criação do espetáculo. E, como 

diz Juliana, é necessário um certo grau de maturidade. Ou ainda, estimula o 

desenvolvimento dessa maturidade, já que o tempo todo é exigido do ator a sua 

participação, o seu posicionamento. Ele é chamado a participar com o que ele 

tem: corpo, mente, energia, sentimento, técnica, memória etc., isto é, ele inteiro, 

nas condições daquele momento do processo de criação. 

 É por isso que o ambiente deve ser descontraído, relaxado e, ao mesmo 

tempo, com concentração. Como escreveu Meyerhold: “Fora da atmosfera da 

alegria criadora, do júbilo artístico, o ator não se descobre nunca em toda sua 

plenitude.” 
11

 Portanto, o meu papel de diretor deve ser firme, para dar confiança, 

respeitoso, por tocar a intimidade das pessoas. As duas atrizes confirmaram essa 

minha postura em seus relatos. 

 A consciência de seu ofício transparece pela quantidade de observações 

técnicas contidas nos relatos. Mesmo Rosi Campos, após transcorridos 10 anos 

do trabalho e que reclama por não ter tido uma formação com método, consegue 

apontar princípios técnicos dos procedimentos. A primeira dessas observações é 

que trabalhamos dentro do universo das ações físicas. O ator é levado a perceber, 

entender e repetir intenções físicas, até que, ao utilizar esses gestos e 

movimentações, ele consiga passar as intenções da personagem. Isto é “(...) um 

dos conceitos mais caros a Meyerhold, ou seja, a ‘convenção consciente’, cuja 

relevância fundamenta-se, basicamente, na função do ator no espetáculo 

teatral.”
12 

(10) Eu coloco a palavra defeito entre aspas porque as pessoas geralmente a usam para rotular 

determinadas características pessoais que não gostam, ou que não correspondem a um 

determinado modelo. Essa abordagem estimula a pessoa a reconhecer essas características 

para emprestá-la para a personagem, talvez assim criando uma marca pessoal no trabalho. 

(11) In Aldomar CONRADO. O teatro de Meyerhold, p. 197 

(12) Arlete CAVALIERE. O inspetor geral de Gogol / Meyerhold, p. 104 
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 Para que esses gestos e movimentações representem a contento, que 

tenham o significado desejado, é necessário uma busca da síntese, da essência na 

ação física. Os três relatos citam essa necessidade e Juliana completa dizendo ser 

essa busca um exercício de delicadeza. 

 O conceito de foco foi contemplado tanto no sentido da relação do ator 

com a platéia (um conceito teatral mais geral), quanto no sentido de qual parte do 

corpo está expressando a história (mais ligado à técnica da mímica). A técnica da 

mímica é um importante instrumento para o ator encontrar a essência na ação 

física. 

 Ao compreender e assimilar essa técnica, o ator terá uma exatidão em suas 

ações físicas, o que chamamos de limpeza. Os artistas perceberam claramente 

essa limpeza na representação deles próprios, no caso de Rosi e Juliana, e 

também ao assistir àqueles que se utilizam dessa técnica. 

 Juliana, por sua característica de pesquisadora, consegue ainda reconhecer 

mais dois procedimentos. Um é o trabalho com a respiração, que contribui para a 

clareza em cada intenção. O outro é a decupagem da cena em intenção por 

intenção. Assim o ator revela, para mim e para ele, aquilo que ele criou, o que ele 

quer representar.  

 Com o desvelar de cada intenção, o ator escolhe os seus caminhos 

conscientemente, ganha segurança e se sente autor. É dessa forma que descrevem 

o resultado dessa abordagem. 

 Um ponto importante dos relatos é que os três declaram que entenderam 

qual é a técnica proposta, e as atrizes se apropriaram dela. Juliana comenta, 

inclusive, a possibilidade dessa técnica ser disseminada pelos trechos não 

trabalhados da peça.  

 O fato de eu ser ator e ter desenvolvido esta técnica no meu corpo é um 

dado fundamental na relação com o diretor e, principalmente, com os atores. O 

fato daquilo que está sendo proposto estar no meu corpo, de eu ter vivido as 

dificuldades e as descobertas, portanto, de que o que está sendo proposto é 
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possível de ser feito, gera segurança no ator em processo. E eles reconhecem o 

meu domínio da técnica e a precisão em guiar o ator por este caminho. A tal 

ponto de afirmarem a necessidade desse tipo de formação para o ator em geral. 

 Todas essas observações, relatadas por três maravilhosos artistas que 

trabalharam comigo, foram formuladas sem que em nenhum momento lhes 

tivesse sido explicado que estavam sendo aplicados procedimentos baseados em 

determinados princípios técnicos. Foram trabalhos dentro do âmbito do teatro 

profissional, processos que visaram um resultado artístico e que acabaram 

resultando artisticamente e também pedagogicamente. No fazer teatral é que eu 

fui amadurecendo as minhas idéias e desenvolvendo a minha pesquisa.  

 Este olhar que imprimo no fazer teatral levou Juliana a defini-lo como 

“Uma lente de aumento no trabalho do ator.” Quase as mesmas palavras usadas 

por Soffredini: “É como se você pegasse uma lente e fosse dando nitidez. É como 

pegar aquele binóculo e mexer naquela coisinha e que vai dando nitidez na 

imagem, entendeu?” 
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“O vazio no teatro permite que a imaginação preencha 

as lacunas. Paradoxalmente, quanto menos se oferece 

à imaginação, mais feliz ela fica, porque é como um 

músculo que gosta de se exercitar em jogos.”  

 

PETER BROOK - A porta aberta 
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CAPÍTULO III – A Praxis 

 

 Neste capítulo descrevo a montagem de um espetáculo teatral em que eu 

atuo. Como esta pesquisa é sobre a minha praxis, criei este espetáculo para que 

esta vivência me deixasse o mais atualizado possível com os meus conceitos 

teatrais e técnicos. A reflexão sobre a minha experimentação como ator em cena 

é, portanto, um dos pilares sobre os quais construo a minha pesquisa. 

 Convidei para participar dessa montagem um ator-mímico chamado 

Newton Yamassaki. 

 Newton Hideki Yamassaki é formado em Artes Plásticas pela ECA-USP. 

Iniciou-se no teatro cursando, como meu aluno, as disciplinas Mímica I e Mímica 

II, que fazem parte do currículo de graduação, no Departamento de Artes Cênicas 

da ECA-USP. Essa experiência lhe possibilitou a apresentação de um solo de 

vídeo-performance de mímica e artes plásticas, intitulado Máscaras, sob a minha 

direção, como seu trabalho de conclusão de curso em Artes Plásticas.  

 Por Canção dos Direitos das Crianças, seu primeiro espetáculo de teatro 

profissional, foi indicado como melhor ator pelo prêmio Coca-Cola de Teatro 

Jovem (1997). Ele também atuou no espetáculo Casa de Brinquedos (1999). 

 Participa como aluno e como mímico de espetáculos do Circo Escola 

Picadeiro, onde eventualmente ministra aulas de mímica. Na TV, destaca-se por 

seu trabalho de mimo nos programas X-Tudo da TV Cultura e Galera da TV da 

Rede TV. 

 Convidei Newton para participar dessa pesquisa por vários motivos. Eu 

sabia que ele aceitaria trabalhar dentro de regras específicas de uma montagem 

teatral voltada para a pesquisa. Além disso, é um artista muito talentoso. Desde 

suas primeiras apresentações, ainda em sala de aula no meu curso de mímica, ele 

já demonstrava muitas qualidades. E, como ele começou seus estudos comigo, a 

sua base técnica teatral é a mesma que a minha. Ele ainda desenvolve técnicas de 

circo, canto, e toda a atividade de artista plástico. Fazia algum tempo que 
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procurava companhia para atuar com mímica. Já montei espetáculos em grupo, 

mas não um trabalho com as mesmas características desse. Isto é, com mímica, 

com pesquisa e que seja o resultado do meu posicionamento enquanto artista, que 

leve para a sociedade algo que julgo importante e necessário. A afinidade em 

relação a esta visão como artista fica evidente quando ele diz: “O impulso de 

fazer essa peça foi de trabalhar com os valores de ética (valores universais) e 

estética (cenografia, figurino e sonoplastia) que vão de encontro com os meus 

valores também.” 
1
 E essa escolha foi muito feliz, contribuindo de forma 

fundamental no andamento desta pesquisa. 

 Tivemos o nosso primeiro encontro de trabalho no dia 11 de março de 

1998, em que propus o meu processo de criar um espetáculo, que resumo a 

seguir. O primeiro passo é relatar todas as histórias e vivências que vêm à nossa 

memória, a partir do tema proposto. Mesmo aquelas histórias que aparentemente 

não têm correlação devem ser contadas. Com isso, busca-se entender qual o 

universo de idéias, sentimentos, fantasias, etc. que, de fato, as pessoas envolvidas 

no processo ligam ao tema. O segundo passo é utilizar essas histórias como 

estímulo para improvisar. Essas improvisações trazem à tona outros materiais, 

idéias, sentimentos, imagens, vontades, etc., que viram estímulo para novas 

improvisações. Conforme vamos sentindo que é necessário, vamos construindo a 

indumentária e o cenário para poder aprofundar as improvisações. Levantado 

todo esse material, parte-se para uma análise, a fim de percebermos o que de fato 

nós estamos criando. Em seguida é definido o roteiro. O cenário e a indumentária 

estão praticamente resolvidos. Improvisamos, então, para achar as cenas que 

faltam para completar as idéias do roteiro escolhido. A etapa final consiste em 

um trabalho de direção do espetáculo, em que estão contidos os procedimentos 

propostos nesta tese.  

 Newton aceitou. E assim começamos o processo de montagem do 

espetáculo. 

 

(1) Anexo 6: relato de Newton Yamassaki.  
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 O primeiro passo foi propor a idéia de tema que eu tinha em mente. A 

proposta era fazer um espetáculo para crianças na faixa de 7 a 12 anos. O tema: 

agressividade versus violência. Colocar em cena essas duas características. A 

agressividade como algo construtivo, inerente ao ser humano, que é fundamental 

à sobrevivência da espécie. Violência como algo destrutivo, um lado doentio do 

ser humano, um desvio da utilização da agressividade. Portanto, a idéia era 

valorizar a agressividade como um dado inerente ao ser humano, necessário para 

a sua sobrevivência em todos os níveis (físico, social, emocional, psíquico ...). 

 Ao levantarmos histórias pessoais, que vieram a partir do tema proposto 

(agressividade x violência), fomos também mostrando um ao outro quem 

realmente somos. Então, além de procurar clarear o tema, para que fosse o 

mesmo para ambos, nós acabamos por expor como pensamos e agimos em 

relação a ele. 

 Os encontros, neste início, não tinham proposta de funcionamento. Às 

vezes conversávamos, outras vezes também improvisávamos a partir de uma 

idéia ou objeto que fora levado. 

 Logo de início, descobrimos pontos comuns em nossa história e em nossa 

educação. Falamos, por exemplo, de amigos de infância com os quais ainda 

temos contato, e como as características da agressividade de cada um eram 

externalizadas quando jovens e como elas aparecem hoje. Ou então, como os 

nossos pais dirigiram nossas vidas para sermos corteses, educados e, de certa 

forma, mediadores para evitar a violência. Isso acarretou alguma dificuldade em 

lidar com a nossa agressividade, o que com certeza não era a intenção deles. 

Depois fomos descobrindo as nossas diferenças, como no mecanismo de 

elaboração do produto artístico. Por minha formação teatral ser de rua, eu 

funciono bem improvisando, com respostas rápidas ao estímulo, e assim vou 

levantando possibilidades de material cênico. Ao passo que Newton, dado o 

estímulo, precisa de um tempo isolado para depois expor o seu material 

finalizado (procedimento típico das artes plásticas, formação principal dele). 
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 Esta última constatação ajudou no modo de organizar os nossos encontros. 

Resolvemos que, ao final de cada ensaio, um tema seria escolhido para o ensaio 

seguinte, a fim de que Newton trouxesse uma cena mais ou menos encaminhada. 

E, a partir dessa cena, desenvolveríamos outras improvisações. Com isso 

buscamos utilizar o lado positivo de cada um. 

 Um outro dado foi sendo acrescentado a este processo criativo: qual é o 

formato cênico do espetáculo, conceitualmente e na prática, que nós queremos? 

Em alguns encontros acertamos que: as personagens seriam crianças; usaríamos o 

mínimo de recursos cênicos; utilizaríamos a técnica da mímica como mágica 

cênica; não esconderíamos os possíveis truques cênicos, como a emissão do som; 

a peça não iria propor uma resolução para o conflito, deixando a questão aberta à 

reflexão da platéia. 

 As colocações que caracterizavam as atenções de cada um, revelavam as 

funções que cada qual, além de atuar, tornaria-se responsável. Eu reivindiquei 

que a montagem tivesse o seu foco no jogo dos atores entre si e dos atores com a 

platéia; que tivesse fala, com o objetivo específico de substituir o lado descritivo 

da mímica (histórico das personagens, do local); que o senso de humor 

permeasse o espetáculo. Acabei assumindo a responsabilidade da direção. 

Newton colocou a sua preocupação com a sonoridade do espetáculo, com a 

versatilidade de possibilidades de significados dos objetos de cena e sua vontade 

de manipular bonecos. Portanto, o projeto visual e a proposta sonora do 

espetáculo acabaram ficando a cargo dele. 

 Com a definição de que as personagens seriam crianças, incluímos a 

pesquisa de elementos que fazem parte do cotidiano de uma criança com a idade 

aproximada de 10 anos. Levantamos referências sobre crianças da nossa época e 

da época atual. Brinquedos como vídeo-game, espada, carrinho, pipa, peão, 

bolinha de gude, e brincadeiras como futebol, taco, telefone de latinha, queimada, 

quase todos ligados ao esporte. 

 Daí veio a idéia de se construir bonecos com objetos do tipo: joystick, 

mouse, teclado, telefone de latinha, pipa, peão, bolinhas de gude, etc., buscando 
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algo simples, que apenas indicasse uma personagem, abandonando a 

manipulação de bonecos confeccionados.  

 Percebemos que a referência dos desenhos animados, que na nossa 

infância era restrita às personagens da época, hoje em dia se perdeu. Em função 

da televisão a cabo, é possível assistir a desenhos criados a poucos meses ou há 

20, 30 anos ou mais, inclusive aqueles que nós assistíamos quando criança. As 

crianças de hoje assistem aos desenhos de todas as épocas. 

 Como o processo não é estanque, às vezes voltávamos a contar histórias 

relacionadas ao tema. Um dia Newton contou ter visto na TV um documentário 

sobre Sarajevo, que mostrava uma menina sendo entrevistada e, após um 

bombardeio no dia seguinte à entrevista, a mesma menina, morta. Naquela 

mesma semana, Newton visitou um sítio onde existe a busca de uma convivência 

harmoniosa com a natureza. Este contraste estava relacionado ao tema. 

 A história de Sarajevo me remeteu a um espetáculo teatral 
2
, no qual atuei 

em 1997, em que o roteiro era de cenas vividas por adolescentes da favela de 

Heliópolis, em São Paulo. Eram histórias de estupros e mortes, contadas pelos 

próprios protagonistas. Situações violentas, de guerra, que nos levaram a 

improvisações, permitindo o aprofundamento do tema da violência. 

 Neste momento apareceu uma dúvida: como transpor estas histórias de 

violência para um espetáculo voltado para crianças de 7 a 12 anos? Decidimos 

que não deveria haver necessariamente uma cena dessas, mas serviria de subsídio 

para o lado destrutivo das personagens. 

 Esta viagem pelo mundo nos levou a uma busca interior, de 

reconhecimento de dados pessoais. Constatamos, por exemplo, que temos valores 

morais parecidos. E como acontece o processo de criação de uma história em 

cada um de nós:  

 

 

(2) Esse espetáculo é de Playback Theatre. O nosso grupo, pioneiro no Brasil, desenvolve esta 

técnica há sete anos. Maiores informações ler Jo SALAS. Playback theatre: uma nova forma 

de expressar ação e emoção. São Paulo: Ágora, 2000. 
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Processo de criação - Newton: 1º - uma imagem, 

     2º - que se configura numa idéia, 

     3º - que resulta num movimento. 

Processo de criação - Coutinho:  1º - uma idéia, 

     2º - que se transforma em movimento, 

     3º - que resulta numa imagem. 

A força da nossa formação aparecendo novamente. 

 Em final de abril, a partir das improvisações feitas, optamos por buscar 

uma montagem mais econômica e portátil, no que se refere a instrumentos 

sonoros, cenografia, etc. 

 Em maio, eu tive o primeiro contato com uma escritora de história infantil, 

Heloisa Prieto 
3
, para pedir a sua colaboração na criação do roteiro do espetáculo. 

Levei-lhe a idéia do tema e os dados já definidos. Ela gostou muito da proposta, e 

propôs utilizar dois deuses da mitologia do candomblé: Oxalá, o deus da paz, e 

Ogum, o deus da guerra. Este era o tema que ela estava pesquisando para o seu 

próximo livro. No final do mês, ela me emprestou um livro de pequenos contos 

de sua autoria, para que escolhêssemos qual estilo nos agradava mais, além de 

um livro sobre candomblé. Entregou-nos um texto dela, para servir de base no 

desenvolvimento das personagens. Este texto segue abaixo:  

 

MEDO  E  CORAGEM 

Na tradição Afro-Brasileira do Candomblé, OXALÁ é o Deus da Paz. 

Alegre, sonhador e calmo, o mais criativo dos deuses faz uma certa 

confusão ao criar. Conta-se que tudo que OXALÁ ia encontrando no 

caminho do mundo, o encantava tanto que ele parava para aproveitar  

 

(3) Heloisa Prieto, escritora consagrada de histórias infanto-juvenis, publicou inúmeros livros, 

dentre eles Divinas aventuras. Autora das histórias do Lá Vem A História, quadro do 

programa Rá Tim Bum, da TV Cultura – SP e também do livro com o mesmo título. 
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de sua beleza. Assim, quando viu as árvores, deitou-se à sombra delas 

e passou um longo tempo adormecido. Tomou a seiva de uma árvore, e 

seu sabor era tão doce que o embriagou. Quando se deparou com os 

rios, demorou mais tempo ainda banhando-se em suas águas. 

Resultado: o mundo nunca ficava pronto.  

Os outros deuses foram se irritando com o belo e tranqüilo OXALÁ. 

Então ODUDUÁ, a Deusa da Terra, ofereceu-se para apressar a 

criação do mundo. E concluiu tudo antes que OXALÁ, que repousava 

sob uma árvore, despertasse. 

Ao acordar de seus sonhos e ver o mundo criado, o Deus da Paz 

enfureceu. E ninguém pode ser mais terrível, vingativo e destrutivo do 

que ele. Por quê? Porque OXALÁ não consegue controlar a raiva, o 

ódio, sentimentos estranhos à sua natureza.        

É por isso que OXALÁ apenas encontra equilíbrio quando se aproxima 

de OGUM, o Deus da Guerra. OGUM é a personificação da 

velocidade, do movimento e da inquietude. É ele quem comanda as 

mudanças, abre os caminhos, controla o próprio medo transformando-

o na mais pura coragem. Pode parecer estranho, mas OGUM, o Deus 

da Guerra, só luta para conquistar a paz. Ele sabe que sua principal 

missão é ensinar aos homens que a felicidade existe. Assim, é OXALÁ 

quem ajuda o amigo OGUM a descansar, rir, divertir-se, confiar na 

vida e respirar aliviado. Em troca, o Deus da Guerra ajuda o Deus da 

Paz a dominar a própria ira, ter coragem, ir em frente, achar seus 

caminhos em vez de perder-se na beleza dos sonhos. Afinal, medo e 

coragem são as duas faces de uma mesma moeda. 
4
 

 

 Aproveitamos as características de cada deus, colocadas neste texto, para 

desenvolver as características de cada personagem. Fizemos, também, uma  

(4) Este texto publicado na apresentação do livro O livro dos medos. Vários autores. Org. 

Heloisa Prieto; ilustrações Maria Eugênia, São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1999.  
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correlação das nossas características pessoais e das nossa atividades cotidianas 

pertinentes a cada deus. Escolhemos algumas: eu faço movimentos mais 

redondos, trabalho muito consciência corporal, e aprendo Aikidô, uma arte 

marcial em que não se luta nem no treino, nem no exame de faixa; Newton faz 

movimentos mais pontiagudos, já fez Kung Fu e Karatê, artes marciais em que 

há luta competitiva, e estuda técnicas circenses baseadas na força física.  

 Ficou evidente que as minhas características pessoais eram próximas de 

Oxalá, o deus da paz, e as de Newton, de Ogum, o deus da guerra. 

 Com relação aos objetos de cena, chegamos à conclusão que esses 

elementos não seriam meramente decorativos. Portanto, eles precisariam estar 

presentes já na fase de improvisações. Além disso, decidimos usar alguns truques 

cênicos, que exigiriam determinadas características dos elementos cênicos. 

Começamos a nos dedicar à criação do projeto desses elementos cênicos. As 

várias idéias eram sempre transformadas em desenho por Newton.  

 Em junho, com o material proposto pela escritora, aprofundamos as 

discussões e improvisações sobre o tema. A primeira questão a ficar clara foi 

relacionada ao texto Medo e coragem. Fizemos hipóteses de ligação do medo 

com a fuga da realidade, propiciada, por exemplo, pelo desenvolvimento 

tecnológico. Uma pessoa desestruturada emocionalmente pode se isolar do 

mundo utilizando a internet, através de suas possibilidades de comunicação, 

inventando mentiras sobre si mesma neste mundo virtual. Isto é um tipo de 

violência contra a própria pessoa, que poderia levar até a um descontrole no 

cotidiano real. Portanto, relacionamos a violência como reação ao medo da 

realidade.  

 Em relação à agressividade, fizemos sua ligação aos momentos de ruptura. 

Eu lembrei da música Drão, de Gilberto Gil, em que ele fala que “o amor da 

gente é como um grão, uma semente de ilusão, tem que morrer prá germinar” 
5
.
  

 

(5) Cópia fiel da letra, reproduzida no encarte do disco Um Banda Um, de 1982. 
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Esta visão de ruptura, para que se possa germinar o novo, pressupõe muita 

coragem. Portanto, relacionamos a agressividade como a base da coragem. 

 Um dado especialmente importante foi em relação à característica de 

complementaridade da mitologia do candomblé, que a escritora havia feito 

questão de frisar. As coisas acontecem somente quando há a soma de ações. Para 

entender melhor, a escritora deu um exemplo dos índios do Xingu, que também 

têm o princípio de complementaridade na sua cultura: em uma corrida dos 

homens da tribo, eles festejam muito quando todos os corredores chegam juntos. 

Já, na nossa cultura competitiva, a famosa história da lebre e a tartaruga é muito 

valorizada: a lebre perdeu a corrida para a tartaruga porque ela cochilou. Isto é, 

para que alguém ganhe, é necessário que alguém perca. 

 Em julho criamos um esboço de roteiro e entregamos para a escritora. A 

proposta era a seguinte:  

 

Imaginamos dois meninos/deuses (Edu é Oxalá e Newton é Ogum) 

que se apresentam no início do espetáculo, dizendo quem são, 

demonstrando suas características. Eles resolvem contar uma história 

para mostrar porque eles sempre discutem. Para isso, eles se 

transformam em dois personagens humanos. 

A história é de dois meninos que se encontram, inicialmente com certa 

antipatia, mas com uma certa atração. Um deles diz que tem um jogo 

num livro, oculto no fundo de uma estante, que tem uns personagens 

muito loucos e diferentes. Tem início um jogo do tipo RPG 
6
 ou uma 

brincadeira. Aparece um problema, que acaba extrapolando o jogo, 

ou brincadeira, e interferindo no mundo real.  

 

 

 

(6) RPG, ou Role Playing Game, é um jogo de cartas em que os jogadores criam um 

personagem para lutar contra os outros participantes. A disputa é feita pelo confronto das 

qualidades impressas nas cartas. 
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Eles vivem um conflito do tipo benigno, ou seja, é um conflito que faz 

a vida andar. Cada qual tem a sua visão do problema e de sua “fácil” 

resolução, não aceitando a do outro. Então cada um deles tenta 

resolver o problema sozinho (o outro ator poderá desempenhar 

papéis complementares) e não conseguem. 

Eles se juntam e dá-se, então, o embate de idéias e até mesmo algum 

embate físico (como num jogo de futebol, que tem regras claras), mas 

sem violência, isto é, sem que um destrua o outro, senão ficarão 

solitários e sem poder resolver o problema. Apesar de cada qual ter o 

seu jeito de resolver as questões, nenhum deles consegue de fato 

resolver. Mesmo olhando como o outro faz, eles não conseguem ter a 

compreensão do que acontece nessa complementação. Finalmente, 

quando há a integração, a complementação de seus “universos”, eles 

encontram soluções para resolverem efetivamente o problema.  

Tão logo resolvem, a cena volta para os meninos-deuses que curtem o 

sucesso. 

Termina quando aparece um novo motivo de discussão, que os fazem 

reiniciar o mesmo processo vivido anteriormente, isto é, cada um diz 

ser muito fácil resolver sozinho e... 

 

 Achávamos interessante esta questão da repetição do ciclo. Estávamos em 

dúvida se seriam dois meninos que brincariam de ser deuses ou deuses que 

brincariam de ser meninos. 

 Newton também mostrou para a escritora as idéias de figurino e os 

esboços dos objetos de cena.  

 Definimos que o espetáculo deveria ser compacto, com poucos elementos 

de cena, e com uso de sonoplastia ao vivo, sem a necessidade de trilha sonora. 

 Em agosto recebemos a proposta de roteiro da escritora: 
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PRIMEIRO ATO 

Dois amigos resolvem fazer um jogo de inventar histórias. 

De que tipo? 

Histórias de heróis e aventuras. 

Um propõe um jogo pronto com regras (O menino Ogum). 

O outro diz que não (O garoto Oxalá), que conhece um monte de 

histórias de herói que ouviu em casa. Umas histórias muito antigas, 

que vieram da África, um barato. Cheio de homenzinhos que lutam. 

O colega fica curioso e concorda.  

- Tem dois caras que eu curto - e descreve os dois deuses da mitologia 

afro-brasileira: Ogum, o deus da guerra e Oxalá, o deus da paz.  

- Cada um deles escolhe um desses deuses. 

 

SEGUNDO ATO 

O garoto que escolhe ser o deus da guerra se apresenta. 

Dá duas características próprias. 

O garoto que é o deus da paz, começa a intervir e dar palpites na 

história do amigo. Fica acrescentando mais elementos. O diálogo vai 

ficando cada vez mais rápido e o deus da guerra vai se portando de um 

jeito cada vez mais alucinado. De repente ele se dá conta que o amigo 

está se divertindo às suas custas e diz para que ele se apresente. 

O garoto da paz começa a apresentar-se.  

Monta uma espécie de cenário, porém está sempre descontente com o 

que está à sua frente, como se estivesse faltando algum detalhe. 

(Sensação de incompletude). 

O deus da guerra começa a ficar impaciente e a perder a compostura. 
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- Meu, você é muito enrolado! Anda logo, pára com isso! Já tá na hora 

de começar a aventura e nem se apresentou ainda! 

O deus da paz se apresenta com seriedade, elegância, movimentos 

encantatórios.  

Porém, o deus da guerra não se deixa encantar e começa a provocar o 

amigo.  

- Vamos então entrar na aventura. Qual é ela? - diz o deus da guerra. 

- Era assim: um dia eu saí inventando o mundo. Porque eu sou que 

invento, né... 

- E daí...- o deus da guerra responde dando corda. 

- Aí que eu invento um rio. Assim, olha - o deus da paz se diverte 

imaginando que está no rio, etc. - o deus da guerra vai ficando irritado 

e com um pouco de inveja. (Nisso, o deus da paz vai dando ordens e 

mais ordens no deus da guerra que fica mal-humorado com seu papel 

de subalterno) 

- Acabou aí, chega de nadar, cadê a história meu, você é chato, não 

muda, não sai disso, anda, vamos pra aventura. Tipo assim: a gente 

vai, corre, salta, abre o mato, pega um cavalo, bota pra quebrar.  

- Assim? - pergunta o deus da paz que tenta imitar o amigo, mas 

percebe que não consegue, estabelece uma cumplicidade com a platéia 

e começa a atuar meio na base da palhaçada.  

O deus da guerra percebe que está sendo iludido e enfrenta o amigo, 

cobrando dele seriedade e compenetração no jogo.  

O deus da paz concorda e propõe uma outra seqüência para a história. 

- A gente já correu pra caramba, agora chegou numa árvore, essa que 

dá uma fruta que se a gente comer dá sono, vontade de sonhar, meu é 

legal, vamos experimentar?  
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O deus da paz dorme enquanto o deus da guerra vai terminando a 

aventura de criar o mundo da brincadeira, entra pelo meio da platéia, 

amarrando panos, montando cabanas, etc. 

Quando o deus da paz desperta e vê tudo pronto tem um ataque de 

raiva absurda e destrói tudo num minuto. 

O deus da guerra senta-se e vê o amigo irado destruindo tudo. 

(Ele está fazendo, não acredito! Dessa vez não sou eu!) 

O deus da paz percebe que destruiu tudo com raiva, que perdeu a 

calma e se envergonha. Espera que a reação do deus da guerra seja de 

raiva. 

- Gostei, cara, gostei! Até que enfim! Saiu da moleira, acabou o papo- 

furado, apesar de que eu não curti muito do que você criou aí, ficou 

ainda um pouco mais bagunçado do que eu fiz. Agora, sim! 

Finalmente, os dois juntos montam um cenário. 

Porém, o deus da guerra nunca se contenta. Ele quebra os objetos, se 

atrapalha, vai ficando cada vez mais afobado, fala e faz sem parar até 

deixar o deus da paz muito atordoado. 

- E aí, a gente põe uma árvore aqui, mas precisa colocar um cavalo, 

mais um rio, mais uns peixes, mais umas lesminhas, lerdas igual você... 

- Como é que é? - pergunta o deus da paz ofendido. 

- Nada, nada, cara - responde o deus da guerra - atuando cada vez 

mais rápido e alucinadamente. 

- Mas chega, cara, já tá bom, tem árvore demais, tem um monte de 

sombra, senta aqui, vamos parar pra brincar. 

- Tem nada, falta coisa, falta coisa, tem que colocar mais bicho, tem 

que abrir o caminho, tem que encher de planta e mais bicho, mais 

árvore... 
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Agora é o deus da paz que se dirige à platéia e brinca com as crianças 

falando como o amigo ficou maluco. Depois se dirige ao parceiro e 

comenta: 

- Ei, você virou eu, heim? 

- Como é que é? 

- Tá se atrapalhando, até parece coisa minha...  

 

TERCEIRO ATO 

O deus da guerra gosta do comentário do companheiro e ri. O deus da 

paz ri também. Os dois morrem de rir juntos e brincam com o cenário. 

Um vai propondo para o outro:  

- Meu a gente é muito louco, olha só que árvore maluca, onde já se viu  

isso?  

- E esse rio aqui, é ridículo, cara! 

- Isso aqui por acaso tem cara de cavalo? 

A brincadeira é desfrutar do que já fizeram. 

Ela termina quando o deus da paz se cansa de tanto brincar e puxa 

para o chão o deus da guerra que também se cansa de rir. 

- Estou com dor de barriga de tanto rir e você? Foi demais. Tá na hora 

de ir para casa. Cara, tenho lição, aula particular, depois tomar 

banho, esqueci da hora, minha mãe me mata. 

- Imagina! Lição você faz num minuto. Vamos continuar a brincadeira? 

- Tá louco, cara! Eu quero tomar banho devagar, depois eu já tô morto 

de fome e hoje vai ter batata frita. 

- Que batata frita que nada, meu, o negócio aqui é a brincadeira, você 

só pensa em comer... 

Os dois vão saindo e discutindo no caminho. 
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 Além de termos a proposta de um texto, conseguimos definir os objetos de 

cena: três volumes, além de panos e instrumentos musicais.  

 Os três volumes seriam: um baú pequeno, um baú grande e uma estrutura 

em forma de meio cilindro, que os apelidamos de bauzinho, baú e bauzão. 

Newton comprou dois barris de transporte de produto químico, um maior (baú) e 

outro menor (bauzinho), e mandou construir a estrutura (bauzão) 
7
. 

 Os panos deveriam ser elásticos para possibilitar a construção de formas 

com eles. Após pesquisar vários tipos, resolvemos por um tipo de Lycra. Este 

tipo de tecido seria usado solto, no bauzão e nas roupas. Compramos de vários 

tamanhos a fim de experimentar nas improvisações. 

 Os instrumentos foram trazidos por Newton, tais como uma sanfoninha, 

um nheco-nheco, um minimetalfone de 8 notas, um caxixi e um pau de chuva. 

Outros instrumentos sonoros foram trazidos para as improvisações e, dentre 

todos, foram escolhidos alguns. Newton trouxe a referência de um grupo musical 

que utiliza latões de lixo, vassouras, como instrumentos sonoros. Isso nos levou a 

experimentar o baú e o bauzinho como tambores. 

 O bauzão ficou pronto no dia 31 de agosto. Entramos no mês de setembro 

com uma proposta de roteiro, com alguns elementos de cena e, portanto, com os 

instrumentos que definimos como básicos para as improvisações direcionadas 

para a criação do espetáculo. 

 Com relação ao figurino, Newton desenhou algumas propostas. A idéia 

era que a minha roupa tivesse a forma de um barril, portanto gordinho, e que a 

dele seria na forma inversa, portanto fortinho 
8
. Estes esboços foram dados à 

figurinista que, inspirada na proposta, criou um figurino provisório. Nós 

aprovamos o figurino, que ficou aguardando somente a definição das cores. Após 

a aprovação, pudemos experimentá-los nas improvisações, checando se haveria 

necessidade de alguma alteração. 

(7) e (8) Anexo 5: cenário e figurino do espetáculo Fala Ou Não Fala? 
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 Passamos setembro e outubro improvisando o roteiro proposto. Decidimos 

não utilizá-lo, aproveitando apenas algumas partes dele. Portanto, consideramos 

que o espetáculo foi apenas inspirado nos textos da escritora de história infantil.  

 Por motivos pessoais, o nascimento da minha filha Helena, suspendemos 

os ensaios de novembro. 

 Retomamos os ensaios em dezembro, o que serviu apenas para manter o 

processo vivo. Poucas novidades foram desenvolvidas neste período. 

 Fomos forçados novamente a interromper os ensaios, agora por motivos 

profissionais de Newton. Passamos janeiro, fevereiro e março sem ensaios 

práticos. 

 Ao retomarmos os ensaios, em abril, rememoramos todo o material cênico 

levantado, e partimos para a definição do espetáculo. Newton definiu as cores 

utilizadas no espetáculo, possibilitando a confecção dos figurinos definitivos e do 

revestimento do bauzão, além dos panos soltos de cena. 

 Além dos três volumes, bauzinho, baú e bauzão, decidimos utilizar três 

panos soltos. Os instrumentos escolhidos foram a sanfoninha e o metalfone de 

oito notas, além das 3 baquetas, que formam a vareta chinesa, para batucar no 

baú e no bauzinho. E o piso preto para não poluir as cenas. 

 Para fechar o roteiro, convidamos uma pessoa, que estava pesquisando o 

texto literário para criança, com a finalidade de escrever os diálogos. Ela assistiu 

a um ensai em que os diálogos eram feitos de improviso. Depois, recebeu os 

conteúdos que deveriam estar contidos nos diálogos. Após alguns dias, ela nos 

entregou uma proposta. Eu e Newton retiramos desta proposta os diálogos 

pertinentes, adaptamos à nossa necessidade. A última etapa foi adaptar os 

diálogos às gírias e expressões atuais. Para isso, tive a ajuda de meu filho, que na 

época tinha nove anos.  

 Assim, concluímos o roteiro que se segue: 
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FALA  OU  NÃO  FALA ? 
 

 

 
I ATO - APRESENTAÇÕES 

 
 
Cena 01: ENTRADA 
 
  (COM FALA) Cena vazia, ouve-se som de gente falando, uma 

batida de porta. Aparece Di, subindo uma escada em mímica. 
 

Gu: (pulando na escada excitado): Tcheu ver! 
 
Entram no palco ainda no escuro. Di receoso e Gu excitado. 
 
Gu: Ô Di, como é que chama mesmo esse negócio aqui? Porão? 
 
Di: Não, porão fica embaixo da casa. Aqui é em cima. É sótão.  
 
Gu, nas casas que cê morou lá na Alemanha, Inglaterra, Japão 
não tinha sótão não? 
  
Gu: Não. A gente sempre morou em apartamento. 
  
Di: Ahhhhh... E cê brincava com os vizinhos? 
  
Gu: Pouco... Tipo assim: na primeira vez que eu morei na 
Alemanha tinha um cara, que tinha uma irmã que era uma mó 
bonita. A gente se conheceu um dia que eu tava fazendo um 
boneco de neve... 
  
Di: Boneco de neve???? Nósss! (maravilhado) 
 
Gu: É, boneco de neve. (Mudando de assunto) Ô Di, jura que cê 
nunca veio aqui antes? 
  
Di: Ah, sei lá... Uma vez eu quis vir aqui e a minha mãe disse 
que só tinha coisa velha e podre. (Procurando, meio irritado) Será 
que não tem luz aqui? 
  
Gu: Não tem uma janela aí?  
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Di: Aí onde? Aí, aí, aí... (achando) Ahhhhh..... 
  
Di abre a janela na frente do palco. 
 
Di e Gu: Qui loco!!!!!! (olham todo o sótão) 
  
Di: Mas cê tava falando do boneco de neve lá... 
  
Gu: Ah, é; do dia que eu conheci o Georg. (Di fica repetindo 
Georg com sotaque, como Gu) Então, aí a gente ficou amigo e eu 
comecei a ir na casa dele, ele na minha, e a gente brincava 
direto junto. Mas aí, né? Tivemo que mudar pra Inglaterra... 
(silêncio) E você? Cê brinca com os seus vizinhos? 
  
Di: Todo dia. Direto na rua. É esconde-esconde, pega-pega, 
subir em árvore, nadar no rio... Conheço toda a galera da rua, 
do colégio, os primos... A gente sempre vai um na casa do 
outro, dorme um na casa do outro...  
  
Gu: Ééééé??!!! Eu falo com os meus amigos pela Internet. Um 
em japonês, outro em alemão, outro em inglês... 
  
Di: (excitado) É... (conformado) eu queria ter amigo assim, mas só 
sei falar português...  
  
Gu: É, só português mas cê fala e escreve mó bem; eu me ferro 
nas provas, escrevo tudo errado.  
 
Di: Mas você vai bem na de inglês! Eu só sei umas palavras em 
russo, qué vê? (conta a estória em russo e depois a explica em 
português) Quem me ensinou foi a Baba... 
  
Gu: Peraí, peraí, Di! Como é que é? Baba?!? 
  
Di: (um pouco irritado) É a mãe da minha vó. Baba porque avó 
em russo é babuska.  
  
Os dois mexem nos panos da cena. Gu usa o pano para brincar com o 
Di, acabando com a irritação de Di. 
 
Gu: Mó da hora essa casa, hein, Di! 
  



 60 

Di: Então, essa casa era da Baba. Depois foi da minha vó e agora 
é nossa. Cê psavê, a veinha é mó figura. 
  

  Gu: Eu só via meu avós nas fotos e falava todo mês pelo 
telefone. E sempre mandavam um presente humilhante. Eles 
são mó da hora!  

 
 
Cena 02:  RECONHECIMENTO 
 
 

 
 
 
 

(COM FALA) Di acha a sanfoninha e faz um número. Gu se interessa 
e pega junto, disputando, até o Gu pressionar e Di ceder. Gu mexe na 
sanfoninha, desiste e vê Di mexendo no xilofone. Di tenta fugir 
correndo para trás do bauzão. Os dois quase caem no buraco da escada. 
 
Di: Vamos fechar? 
Fecham (som de batida) 
Resolvem os dois pulam no lugar do buraco para mostrar que está 
fechado. Saem, Gu pega o xilofone e Di, para dispersar o Gu, lhe diz: 
Di (desafiando): Na Alemanha tinha isso? 
Ele mostra uma escada rolante. 
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Gu: Não, tinha isso. 
Aí o Gu desce de elevador. Gu sai com falta de ar. 
 
Di: Falta de ar? 
 
Gu: Claustrofobia. 
 
Gu pega as duas baquetas. 
 
 Di pega o bastão e imita as ações do Gu. Quando Gu percebe, Di joga 
o bastão para Gu. 
 
Di (desafiando): Quero ver! 
 
Gu faz malabarismos como se fossem varetas chinesas. 
 
Gu (oferecendo as baquetas): Quer? 
 
Di (disfarçando): Não, não... 
 
Gu deixa as baquetas e o bastão no centro e vai olhar o bauzão. Gu tira 
o panão que cobre o bauzão e o dobra, enquanto Di aproveita para 
tentar brincar como o Gu e não consegue.  
Enquanto Gu derruba o bauzão, Di descobre o 
bauzinho  e faz som nele. Gu vê e diz: 
Gu: Me dá, me dá... 
 
Di cede novamente e o joga para Gu. Os dois olham para as varetas 
chinesas, correm e Gu fica com as baquetas e Di com o bastão. 
Enquanto Gu se ajeita, Di pega o baú e propõe: 
Di: Vamos tocar juntos? 
 
Tentam tocar juntos, mas o Gu pira e esquece do Di. Depois é a vez de 
Di pirar, não dando certo a batucada. 
Gu então pega o bauzão e se dependura de ponta cabeça e faz barra. Di 
tenta fazer o mesmo e só consegue derrubar o bauzão (Gu segura e o 
deixa em posição de barco). 
 
Di descobre um armário no fundo, à esquerda, vai e abre a porta da 
esquerda com dificuldade. Enquanto isso, Gu acha o interruptor da 
luz. 
 
Gu: Achei onde acende a luz. 
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Gu liga o interruptor e vem ajudar o Di. Mas o Di abre com força a 
porta da direita do armário e, sem querer, prende Gu atrás. 
 
Di: Gu, olha o que eu encontrei. Gu? Gu? 
 
Di o procura e se assusta quando Gu aparece de trás da porta. 
 
Di: Os livros da minha avó! Tem uns mó malucos... Esse aqui é 
legal. 
 
Di tenta pegar no alto um grande livro e não consegue. 
 
Gu: Pode deixar comigo! 
 
Gu põe uma escada e sobe (três vezes) (Di vai abaixando), pega, solta 
em cima do Di e desce (Di sobe). 
 
Gu: Deiva eu ver... 
 
Di assopra o pó da capa na cara do Gu (que está à esquerda do Di, 
chegando a cortar o pó para respirar). Os dois lêem:  
Di e Gu: Candomblé. 
Abrem o livro, cada um segurando um lado, assopram juntos e lêem 
na página à esquerda: 
Di e Gu: OXALÁ: Deus da Paz. 
 
Fazem que lêem com um som. Na outra página lêem: 
Di e Gu: OGUM: Deus da Guerra. 
 
Lêem com o som. Imediatamente Gu escolhe: 
Gu: Deus da Guerra. 
 
Di: Deus da Paz. (aceita  por falta de opção) 

 
Cena 03: APRESENTAÇÃO DE OGUM 
 

(COM FALA) O Gu se coloca à direita e Di apresenta: 
Di: Deus da Guerra. 
 
Di batuca no bauzinho acompanhando os movimentos. Gu golpeia o 
ar, pula para trás e dá golpes. Veste uma armadura de metal ao estilo 
de seriados japoneses, tira uma espada das costas e corta o ar em 
diagonal. 
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Gu se afasta para a direita, aponta a frente do palco e diz para Di: 
Gu: Sua vez. 
  

 
 
 
Cena 04: APRESENTAÇÃO DE OXALÁ  
 

(COM FALA) Gu pega a sanfoninha e diz: 
Gu: Deus da Paz. 
 
O Di vai à frente e abre os braços com as mãos em V de paz e amor. 
Gu acompanha os movimentos de criação do Di com o som da 
sanfoninha. Ele faz movimentos de TaiChi, concentra energia e joga 
para o lado esquerdo e cria uma árvore. Pega uma maçã, dá uma 
mordida e chuta fora. Com movimentos do tipo “baixar o santo”, cria 
uma mulher. Com movimento de dança de rua, cria o cheeseburguer, o 
refrigerante, a pipoca, a TV, o vídeo game e acaba inerte olhando para 
a TV. Gu desliga a TV com um movimento da bolinha e Di “acorda”. 
 
Di (perdido): Ahh... vamos brincar de... ahhh... 
 
Gu: Já sei! Vamos brincar de fala ou não fala? 
Di: (imediatamente) Não fala! 
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II ATO – CRIANDO A NATUREZA 
 
 
Cena 05: ÁGUA 
 

(SEM PALAVRAS ARTICULADAS) Di joga energia e começa a 
abrir uma torneira de água gigante. Gu não entende nada. De repente 
começa uma enorme enxurrada arrastando-os para longe. 
Eles começam a nadar contra a correnteza, mergulham, vêem 
peixinhos passando. Começam a ficar sem ar. Di cria o tubo de 
oxigênio, e acalma. Gu vem desesperado a arranca o bocal para 
respirar. Di pega de volta e respira. Gu retoma tão agressivamente que 
rompe o duto de ar. Sobem e Di cria o barco. Eles nadam e montam no 
barco.  
Começam a remar, Di na frente indicando a direção. Pula um peixe 
entre os dois. Di vai brincar com um peixinho e este morde o seu dedo. 
Ele arranca assustado e joga fora. Di começa a bater com o remo, mas 
este é comido pelos peixes e Di fica amedrontado. Gu cria um motor de 
popa e eles saem movimentando o bauzão, como se estivesse passando 
por ondas, até chegar em terra firme. 
 

 
 
 
Cena 06: FLORESTA 

 
(SEM PALAVRAS ARTICULADAS) Descem da embarcação e o Di 
cria uma floresta, e bichos (cobra, aranha, coelho, pássaro etc.). No 
pássaro, Di faz o barulho do pássaro fazendo cocô e o Gu reage como 
tivesse acertado nele. Di percebe e, por provocação, repete várias vezes 
o som para ver a reação do Gu. Gu tira a sua espada e Di se aquieta. 
Gu assume a ação e começa a andar pela mata. Primeiro abre um tufo 
de capim alto e passa. Di tenta mas só consegue com a ajuda do Gu. 
Mas ele solta no meio e o tufo fica batendo na cara do Di. Consegue 
passar com a nova ajuda do Gu. 
Di segue Gu sempre com algum medo. Gu corta um galho, segura e 
passa pendurado com um despenhadeiro atrás. Di passa e continua 
andando grudado na parede sem olhar para trás. O despenhadeiro 
bloqueia a passagem pelo outro lado. Di cria uma ponte de corda e Gu 
passa. Di, hesita mas atravessa, No final, Gu ajuda puxando-o. 
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Cena 07: AREIA MOVEDIÇA 
 
(SEM PALAVRAS ARTICULADAS) Gu vai para o fundo, à 
esquerda, e Di corre atrás. Olham uma planície longa e 
saem correndo em mímica. Gu corre mais que o Di. Di 
chama o Gu e mostra o bauzão. Gu pula. Di pula mas cai 
dentro. É areia movediça. Di começa a afundar, então Gu 

joga um laço que pega na garganta de Di. Gu 
puxa e quase estrangula Di. Após se soltar, 
Di é puxado para fora e abraça Gu todo sujo. 
Di tenta se limpar, enquanto Gu se lava 
fazendo o bauzão de chuveiro. Di joga o barro grudado no 

corpo no Gu, que desvia, e na platéia. Gu some para dentro do bauzão. 
Di para de jogar barro ao ouvir o som do xilofone tocando “nana 
neném”. Descobre que o som vem do bauzão e vai pé ante pé. Aparece 
Gu de nenê dentro do bauzão e Di se assusta. Di cria uma mamadeira 
grande, oferece ao Gu, mas não dá. Repete num crescente. Na terceira, 
Gu mostra uma arma. Di entrega a mamadeira e Gu bebe. Di, então, 
resolve criar uma arma maior, enquanto Gu sai do bauzão. Quando 
Di se vira com a arma, Gu já está de costas cortando mato. Di fica 
bravo e vai atrás do Gu imitando-o de forma ridícula, até que sem 
querer eles se trombam e Di cai. 
 

Cena 08: PRIMEIRO CONFLITO 
 
(COM FALA) 
DI: ...Cara!... 
 
GU: Ah, Di, foi sem querer! (Pausa. Di vira de costas emburrado). 
 
Gu (indignado e irritado): Deixa de ser bundão, cara!!!! Parece... 
 
DI: (interrompendo) Não fala! 
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III ATO – CRIANDO O FUTEBOL 

 
 
 

 
 
Cena 09: ASSISTINDO 
 

(SEM PALAVRAS ARTICULADAS) Di vai dando as ordens para 
montar a cena. Colocam o bauzão no fundo, à esquerda. Di cria o 
campo de futebol. Os dois balançam bandeiras e fazem uma “ola”, 
depois olham para o juiz que inicia a partida. O desenho indica aquilo 
que as personagens assistem. Eles fazem também as ações que 
acontecem dentro de campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

início 

gol 
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Juntos acompanham a saída (1ª seta) e o lançamento (2ª seta). Di está 
desesperado com os dribles que o adversário esta dando (3ª seta). Gu 
observa parado, atento. De repente, chuta de lado (  ), mostrando a 
falta feita dentro do campo. Os dois se cumprimentam. Os dois ficam 
de Papai Noel. Gu mostra o chute e Di a defesa (4ª seta). Ficam felizes. 
Olham juntos o lançamento (5ª seta), Gu mostra a recepção da bola, 
olha para Di e começam uma disputa (6as setas paralelas), com dedo no 
nariz etc. Gu acaba por dar uma cotovelada (   ) em Di e chuta 
cruzando. Os dois juntos acompanham o cruzamento (7ª seta), a 
cabeçada e o gol (8ª seta). 

 
 
 
Cena 10: JOGANDO 
 

(SEM PALAVRAS ARTICULADAS) 
Na comemoração Gu tem uma idéia e 
pega o braço de Di, puxa-o girando por 
trás do baú e...fazem postura de jogador 

que vai entrar em campo. Primeiro entra Di, se coloca de goleiro, e 
depois entra Gu, que chuta no gol para Di agarrar. 
Di põe no chão e inicia a partida tocando para Gu. Gu sai em 
disparada, enquanto Di fica tentando pedir para que Gu passe a bola. 
Gu chuta forte, alta e longe (os dois acompanham). Pede-se a bola para 
a platéia. A bola é lançada pelo adversário e Gu vem andando de 
costas, acompanhando, e quando vira para correr, esbarra em Di (que 
não gosta). Gu pega a bola, Di pede, Gu tenta passar mas chuta forte. 
Passa por Di e cai no pé do adversário. Di vai na direção dele, 
enquanto Gu vai recuando por trás de Di. Quando Di vê que o cara é 
enorme, se encolhe todo. Gu vai por trás e dá um carrinho. Voltam a 
cena e repetem em câmera lenta, exagerando nas expressões e na queda 
do adversário. Gu levanta com a bola nos pés (não foi falta), toca para 
Di e corre para frente. Di roda, roda e acaba atrasando para o goleiro 
(Gu não gosta). O goleiro chuta alto e os dois batem cabeça tentando 
cabecear. Di fica tonto, vê a bola na sua frente e vai meio tonto em 
direção à bola. Enquanto isto, Gu também vê a bola e dá outro 
carrinho sem olhar e acaba acertando Di. 

Cena 11: SEGUNDO CONFLITO 
 
(COM FALA) 
DI: Cara! Como cê é grosso!!! Cê não sabe jogar?? 
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GU: Ah, vá! Também não é assim... Eu só... Cê que é....  
Vai até o bauzão, senta e este cai em cima dele! 
 
DI: (rindo) Caiu.... 
 
GU: (interrompendo) Não fala! 
 

 

 

IV ATO – CRIANDO A GALÁXIA 
 
 
Cena 12: ESPAÇONAVE 

 

  
(SEM PALAVRAS ARTICULADAS) Di pede ajuda, e monta a aeronave. 

Coloca o bauzinho atrás e em baixo do bauzão e o baú na frente e dentro do 

bauzão, e Gu ainda não entendeu nada. Di entra e fecha a escotilha batendo 

na cabeça do Gu. Então Gu entende que é uma nave espacial e monta a 

direção, os botões e partem. Depois, Gu ativa a velocidade máxima. Os dois 

vão para trás, a nave faz uma curva para a direita e uma para a esquerda. 

Nas curvas os dois puxam as bochechas para o lado. Freia bruscamente. 

Levam um tiro!! Procuram o inimigo inclinando para um lado e depois para 

o outro, cruzando os corpos. Levam outro tiro. Encontram. Gu cria armas 
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laterais e uma na direção do ombro direito. Quando olha para Di, este está 

com as mãos vazias. Então Gu gira uma manivela, enquanto Di vai 

levantando as mãos segurando um canhão, com som de enferrujado. Aperta 

botões e atira. Nada acontece e quando bate na arma ela dispara e cai ao lado 

fraco e sem direção. Imediatamente voltam para o inimigo e começam a 

batalha. 

 
Cena 13: BATALHA 

 
(SEM PALAVRAS ARTICULADAS) Os dois atiram. No tiroteio Di 
sai da nave e começa a fazer com a mão as aeronaves inimigas 
atirando, explodindo etc. (Nesta hora tenta envolver o público para 
fazer outras aeronaves, talvez descendo até a platéia). 
Quando Di se cansa, Gu surta atirando para cima esquecendo 
completamente a platéia, se tornando repetitivo e chato. Di tenta se 
aproximar de Gu para pará-lo, mas este empurra com o corpo sem 
perceber. Di tenta uma segunda vez e Gu o afasta com uma mão, sem 
olhar direito quem era. Na terceira tentativa Di tenta segurá-lo nos 
dois braços e Gu olha para ele e o derruba. 

 
Cena 14: GRANDE CONFLITO 

 
(COM FALA) Di explode, se movimenta em direção ao fundo, se 
distanciando do Gu, joga o baú, bate o bauzão no chão, chuta o 
bauzinho e para no fundo de costas, à esquerda. 
Gu fica na frente do palco, à direita, olhando para a platéia e fica mal! 
Após um tempo Gu começa andar para sair, um pouco desorientado. 
 
DI: Qué ir embora? 
 
Gu confirma.  
 
Os dois começam a arrumar as coisas. Di pega o baú e o bastão no 
fundo do palco e Gu pega o panão e o movimenta na frente/meio do 
palco. Di bate com o bastão no baú, como se fosse alguém tivesse 
batido na porta. (Tum-tum-tum!) 
 
DI: Minha mãe! Será que já tá na hora do jantar?  
 
Os dois vão olhar pela janela.  
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DI e GU: Cara, já tá escuro!!!!  
 
DI: (Susto) Meu pai!!!!! E eu nem fiz a lição!!! 
 
Longa pausa. Os dois começam o movimento de sair, param, se olham 
e dizem absolutamente juntos: 
 
GU e DI: Vamo tudo de novo! (viram e voltam) Rapidéz! 
 
Gu solta o panão e Di arruma o bauzão como barco. 
 
 
 
 

V ATO – INTEGRAÇÃO 
 
Cena 15: COREOGRAFIA 

 
(SEM PALAVRAS ARTICULADAS) Saem nadando, mergulham, 
Di cria os apetrechos de mergulho, respira no bocal e oferece a Gu. Ele 
respira, Di também, e soltam o ar nadando lado a lado. Sobem à tona, 
pegam o barco (bauzão), descem na terra. Gu pega energia como o 
deus da paz, e cria árvores. Di puxa espada e corta vegetação alta. Os 
dois cortam juntos uma rodela de mato, batem ombro a ombro para 
pularem sobre os inimigos. Di mostra destreza com a espada, seguido 
por Gu. Gu chama Di que sobe nos seus ombros e criam um monstro 
de 4 braços. Saem andando e Di bate a cabeça em algo, fica meio tonto, 
olha para cima e é uma bola, que ele mata no peito e o Gu chuta. 
Di desce dos ombros do Gu, pega a bola, passa para Gu, que faz 
virtuosismo com a bola. Devolve para Di que mata, cabeceia e os dois 
chutam e fazem um gol. Comemoram e Gu faz um gesto que lembra a 
nave, se ajoelha e monta a direção da nave.  
Di entra atrás, a nave parte em velocidade máxima, fazem curva para 
a direita e esquerda (com bochecha) e freiam. Olham juntos e desviam 
do tiro inimigo e começam a atirar. Di, após um tiro sai e faz as naves 
inimigas sendo abatidas. Volta e segura os braços do Gu (igual ao 
conflito), fazem tesoura a dois, saem chutando iguais e finalizam 
iguais com um golpe de espada. Gu faz fogos de artifício com sua 
espada, depois Di faz bandeira com a sua (enquanto Gu pega o 
bauzinho). Gu chama com uma batida e faz malabares até Di pegar o 
baú. Os dois batucam em harmonia e ao final Di diz: 
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Cena 16: SAÍDA 

 
(COM FALA) 
DI: Quiiiii fome!!!! Tô morrendo de fome. Hummm, Domingo 
tem batata frita, que eu amo! Aihh, tô louco pra tomar uma 
banhão de meia hora! Tô mó nojo! 
 
Os dois arrumam o bauzão e o panão enquanto falam. 
 
GU: (bem exagerado) Meia hora no banho, Di?  
 
DI: No mínimo. Eu adoro tomar aquele banhão animal, fico mó 
largadão na banheira lá. Minha mãe fica batendo na porta 
dizendo: sai menino. E eu: calma aí mãe. Só saio quando os 
dedos ficam tudo enrugado.  

 
Olhando para a porta da escada Di diz: 
Di: Vamos abrir? 
Fazem o barulho de abrir. 
 
GU: Tá louco, duas horas pra tomar banho, deve levá umas três 
horas jantando... Eu? Como num minuto, tomo banho voando. 
Quando eu era menor, eu deixava o chuveiro ligado e ficava 
lendo gibi. Até que me pegaram, né?  
 
O Di já desceu um degrau, quando os dois se dão conta de que o sótão 
ficou a maior zona. 
 
DI: Ih, psamo arrumá!...  
 
GU: Belê!! 
 
Juntam de qualquer jeito as coisas no meio do palco. Olham e o Gu diz: 
GU: Foi mal aí!! 
 
Voltam para arrumar melhor e, de repente, se olham e montam o 
boneco.  
 
DI: Quiii fome!!!! Eu tô maluco pra comer batata frita. Não, não 
Gu, tá sentindo o cheirinho, tá? (descendo a escada) Hummm, 
batata frita que eu amo, hummm... 
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GU: Tá bom, vai. (apaga a luz) Meu, Di, cê só pensa em comer...  
Desce as escadas. 
 
DI: Vâmo! Fecha logo, vai!! 
 
Barulho do alçapão fechando! Sobra apenas o boneco em cena. 
 

 

FIM 
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 No último mês de ensaios, chamamos uma pessoa para auxiliar na direção 

do espetáculo. Com isso, pude me empenhar nos ajustes finais como ator.  

 Também foi chamada uma pessoa para ajudar na parte musical do 

espetáculo. Definimos as músicas, ou trechos delas, que iriam ser tocadas, além 

disso, criamos a partitura das batucadas que iríamos utilizar. 

 Nos últimos dias foi feito um projeto de luz por um profissional. A ficha 

técnica completa do espetáculo está em anexo 
9
. 

 Para o espetáculo ficar pronto só faltava a platéia. Isto aconteceu às 16 

horas, do dia 13 de junho de 1999, no Teatro Laboratório da ECA-USP, na sala 

Miroel Silveira. A filmagem foi feita no dia 9 de abril de 2000. 
10

  

 O fato de ter vivenciado o processo de criação, de montagem e ter 

encenado o espetáculo Fala Ou Não Fala? cumpriu plenamente o seu objetivo 

dentro da pesquisa: pude avivar e atualizar, como ator, vários conceitos teatrais.  

 Primeiramente, sentir o prazer de estar em cena num espetáculo em que o 

público participa ativamente com a imaginação. Através do jogo cênico, da 

linguagem teatral, levá-los a crer no que está sendo sugerido, reconhecendo-se, 

emocionando-se. Essa experiência foi externalizada de forma muito clara por 

uma aluna: “De repente percebi que a cena que ficou na minha cabeça era tudo 

da minha imaginação. Enxerguei as árvores onde os meninos estavam, apesar de 

não ter nada real no palco.” 
11

  

 Um amigo pessoal, na saída, disse-me que o espetáculo havia feito ele 

voltar aos tempos de menino, lembrando da casa da avó e das brigas de criança. 

No seu breve relato, ele conclui dizendo que “se conseguirmos nos desenvolver  

 

 

 

(9) Anexo 4: Ficha técnica do espetáculo Fala Ou Não Fala? 

(10) anexo 10: vídeo do espetáculo Fala Ou Não Fala? 

(11) Paula Lisboa é aluna do Bacharelado em Artes Cênicas, habilitação em Interpretação 

Teatral, no Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP. Ela disse essas palavras 

espontaneamente em sala de aula. A meu pedido, escreveu essas palavras. (anexo 7) 
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sem ter de ser adulto sempre, podendo quando possível voltar a ser criança, pelo 

menos em uma peça de teatro, por alguns minutos.”
 12

 

 Em outro depoimento, uma professora, que levou a filha mais 4 

amiguinhos com idades entre 3 e 7 anos, contou que “mobilizadas, logo de cara, 

pela mímica inicial – em que os atores pareciam subir e descer escadas, escadas-

rolantes e elevadores – que lhes parecem quase mágica, as crianças 

permaneceram atentas e envolvidas até o final.” Ela avaliou como interessante “o 

deslocamento deste público pelo espaço da platéia no decorrer do espetáculo – 

inicialmente sentados em suas cadeiras, mudaram-se para os primeiros degraus 

da escada depois de 20 minutos e, finalmente, sentaram-se próximos ao palco, a 

ponto de apoiarem seus cotovelos nele, onde ficaram até o final. Esse 

deslocamento era sempre liderado pelos mais velhos e seguido prazerosamente 

pelos demais.” Outro aspecto que ela levantou foi em relação à qualidade de 

participação. Inicialmente eles dirigiam os comentários e as perguntas a ela, 

depois as crianças maiores tratavam de esclarecer a dúvida dos menores, “e 

atingiram uma forma interessante de intervenção, na qual as crianças dirigiam 

suas falas aos atores, independentemente da existência de solicitação ou resposta 

deles.”
 13

 

 Como é possível notar, as crianças e os adultos mostraram como a nossa 

atitude em cena convidava o público a ser participativo. O relato sobre essa 

experiência feito por Newton confirma essa proposta já nos ensaios: “Teve um 

dado forte que era o medo de improvisar com o público num momento onde você 

estaria fazendo uma cena, que deu um certo pânico lá no fundo.” Mas, quando 

apresentamos o espetáculo em um lugar não convencional, ele disse: “Não era 

teatro, era o hall de convivência que possibilitava e era necessária a relação 

direta, sem a luz teatral e outros recursos. Pelo contrário fiquei muito à vontade.”  

(12) Roberto C. Stegun é Professor Doutor da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

São Paulo. Ele fez seu comentário logo após o término do espetáculo. A meu pedido, redigiu 

o seu comentário. (anexo 7)  

(13) Lilian Ana P. Faversani é professora da escola de educação infantil Ânima. Ela assistiu ao 

espetáculo, a pedido da orientadora da escola, para verificar a adequação da peça às crianças 

até 7 anos. Ao ser solicitada a falar suas impressões, preferiu redigir um pequeno texto. 

(anexo 7) 
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 Isso vem de encontro a uma preocupação de Peter Brook: “Por exemplo: 

quando dois atores ensaiam juntos, sem público, podem ser tentados a acreditar 

que sua relação é a única que existe. É fácil cair na armadilha de apaixonar-se 

pelo prazer de contracenar a dois, esquecendo-se de que o fundamental é o 

intercâmbio a três.” 
14

 

 Além disso, um olhar sobre as partes que compõem o espetáculo 

reafirmam esses princípios teatrais que norteiam esta pesquisa. 

 Sintetizando o roteiro do espetáculo temos: duas crianças brincam de 

inventar histórias e atuam dentro desta fantasia criada. Essa é a essência do 

teatro. E os atores, como neste espetáculo, usam a linguagem teatral para que a 

platéia possa participar desse evento cultural chamado teatro. Esta pesquisa busca 

deixar a linguagem teatral mais clara e precisa. 

 Ainda sobre o roteiro, houve uma preocupação de não criar personagens 

do tipo: o bom e o mau, o legal e o chato, o corajoso e o medroso. Criamos duas 

personagens com qualidades diversas e que se complementam. A utilização da 

mitologia do candomblé como base dessas personagens facilitou a idéia da 

integração.  

 Um fato interessante sobre a criação desse roteiro foi encontrar nas 

anotações dos ensaios, para redigir este capítulo, várias idéias que foram 

descartadas, mas que acabaram aparecendo na encenação final. Este é o caso da 

idéia de utilizar bonecos no espetáculo, por exemplo, feitos com joystick 

(controlador de jogo eletrônico), que foi abandonada. Mas, na última cena, 

construímos um boneco com os objetos utilizados no espetáculo. Newton, o meu 

companheiro de cena, percebeu isso e comentou: “A gente já tinha imaginado 

isso antes, muito tempo atrás e estava aqui, de outra maneira com uma forma 

sintética e com muito mais força do que a proposta inicial.”  

 Peter Brook fala disso: “Não é raro encontrar, muito depois de terminar a 

encenação de uma peça, uma anotação ou um pequeno esboço que haviam sido  

 

(14) Peter BROOK. A porta aberta, p. 12 
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descartados e completamente esquecidos, provando que em algum lugar do 

subconsciente estava a resposta que levamos meses de investigação para 

descobrir.” 
15

 

 A cenografia foi criada a partir de necessidades constatadas em 

improvisações da primeira etapa do processo, na qual buscávamos idéias para o 

espetáculo. Portanto, o roteiro foi criado com a cenografia já pronta. Isto está de 

acordo com a visão de Meyerhold, segundo Arlete Cavaliere, em que a 

cenografia deve ser “(...) criada e concebida unicamente para colocar em 

evidência os movimentos e o trabalho do ator.” 
16 

A maquiagem seguiu o mesmo 

princípio. 

  A concepção do figurino foi a de sugerir uma roupa infantil, não 

propondo que os atores fossem transformistas, utilizando perucas, meias para 

esconder os pelos da perna e roupas iguais às das crianças. Assim como os 

atores, o figurino estava representando algo, ajudando a compor as características 

de cada um deles. Portanto, aqui também não se busca a verdade do cotidiano 

real, mas a verdade da fantasia, a verdade teatral. 

 Finalmente, gostaria de comentar que o relato de Newton reafirma alguns 

aspectos levantados nos relatos do segundo capítulo, quando diz sobre a 

conscientização de si mesmo: “Pelo caminho da infância foi sendo trazido coisas 

muito internas minhas ...” E mais adiante fala de técnica: “Uma vez que as 

minhas verdades, minhas vivências são transformadas em gesto e técnica, viram 

um alicerce, um pilar. Daqui eu posso ir mais além, posso inserir um dado a 

mais, posso ir brincar com a platéia, com você ...” No final, ele demonstra 

maturidade artística ao falar do prazer no processo que, “nessa peça, veio de uma 

forma tão tranqüila e fluida.”  

 

 

 

 

(15) Peter BROOK. O teatro e seu espaço, p. 101 

(16) Arlete CAVALIERE. Inspetor geral de Gogol / Meyerhold, p. 101 
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CAPÍTULO IV – A Transmissão 

 

 

Este capítulo é o complemento do vídeo do espetáculo que servirá de 

exemplo didático para a tese. Desta forma, assistir ao vídeo é de fundamental 

importância para um melhor acompanhamento e entendimento da parte escrita do 

capítulo. Por ser uma pesquisa sobre a precisão da ação do ator, optei por realizar 

o vídeo para visualizar os procedimentos por mim utilizados. O espetáculo foi 

filmado em dois momentos distintos. A primeira filmagem foi feita após estarem 

definidas todas as ações dos atores; e a segunda ocorreu após os meus 

procedimentos já terem sido aplicados. 

 Primeiramente irei descrever o processo de criação do espetáculo, de 

forma sucinta, até estarem definidas todas as ações dos atores (momento da 

primeira filmagem). Em seguida explico quais os procedimentos aplicados, além 

de algumas técnicas de mímica que contribuem para melhorar o resultado dos 

procedimentos. 

 A partir de três trechos escolhidos do vídeo, faço uma descrição detalhada 

utilizando as falas das personagens, agrupadas de forma a facilitar a análise. 

Apresento como foi o processo na primeira e na segunda filmagem, comentando 

a diferença  entre as duas. 

 Por fim, utilizando um breve relato das pessoas da equipe, dois atores e 

um diretor, faço uma análise da montagem teatral. Acrescento, ainda, ao final do 

capítulo, um pequeno glossário dos termos técnicos específicos pertinentes a esta 

abordagem, para um eventual aprofundamento. 

 Seguindo a mesma lógica do capítulo II, em que apresento os relatos de 

duas atrizes de formações diferentes e de um diretor, extraindo, de percepções 

particulares, pontos de contato em relação aos meus procedimentos, convidei 

para trabalhar no espetáculo jovens e talentosos artistas, um diretor e dois atores. 
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 René Piazentin, aluno do Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP, 

atualmente no último ano de Bacharelado em Direção Teatral, foi convidado para 

dirigir comigo o espetáculo. Ele dirigiu espetáculos como Esperando Godot, 

vencedor dos festivais de Bragança Paulista e Guarulhos (1997), num total de 8 

prêmios, e Quando Despertarmos De Entre Os Mortos, terceiro melhor 

espetáculo do festival de Bragança Paulista e finalista do Projeto Nascente – USP 

(1999).  

 Para atuar convidei Eduardo Leão, que cursou Bacharelado em 

Interpretação Teatral no Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP, formado 

em 1996. Em 1998, com o espetáculo Ele É Fogo, foi indicado para o prêmio 

Coca-Cola, como melhor ator, e para o prêmio APETESP, como melhor ator 

coadjuvante. Além dele, convidei Roberto Leite, formado em Ciências Sociais 

pela FFLCH – USP, e ator pela Escola de Artes Dramáticas (EAD) – USP. Atuou 

em peças teatrais dirigidas por Jair de Assumpção, Cristiane Paoli-Quito, Cintia 

Alves e Willian Pereira, dentre outros; em filmes, como Auto-Estrada, Pane e 

Cores-Flores (em fase de edição); e em dublagem desde janeiro de 1999.  

 A iniciativa de convidar René para dividir a direção, encarregando-o da 

encenação, possibilitou-me uma concentração maior nos atores. Na primeira 

etapa, em que os atores criaram a base do espetáculo, a direção ficou mais sob a  

responsabilidade de René. Assumi a direção no momento de aplicar os 

procedimentos. 

 Em relação aos atores, a minha idéia inicial era trabalhar com uma pessoa 

com formação organizada e outra com formação assistemática, mas não foi 

possível. Tanto Eduardo quanto Roberto possuem formação sistematizada, porém 

apresentam estilos bastante diversos. O primeiro, Eduardo, desenvolve o seu 

processo pela compreensão física e pela intuição; o segundo, Roberto, pela 

compreensão das emoções e pelo racional. Essa diferença, muito interessante 

para a pesquisa, foi trabalhada pela direção para se atingir um resultado 

homogêneo no espetáculo. 
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 Gostaria de salientar que tanto o diretor quanto os atores não são 

encarados como pesquisadores, e sim como artistas colaboradores da pesquisa. 

Em função disso, o espetáculo foi montado até que eu pudesse extrair o material 

necessário para a elaboração desta pesquisa; todo o acabamento artístico será 

concluído em função da estréia, ou seja, data de defesa da tese. O ator organiza 

sua energia, para que ela esteja no máximo, para a estréia do espetáculo. Assim 

se justifica o fato das duas filmagens serem de ensaios gerais (sem o 

acabamentos artístico), ou seja, o espetáculo não resistiria aos meses de intervalo 

entre a análise dos procedimentos para a redação da tese e a sua defesa. 

 O texto é O Pedestre 
1
, de Ray Bradbury, tradução de Elisabete Moraes, 

do original The Pedestrian: A Fantasy In One Act, de 1966. Escolhi esta peça por 

ser um texto curto em 1 ato, aparentemente pouco teatral, com apenas duas 

personagens e temática interessante e ainda atual.  

 No primeiro encontro de trabalho, do qual participamos René e eu, 

fizemos o planejamento dos ensaios. Ficou resolvido que partiríamos de 

improvisações para levantar o rascunho do espetáculo, sem uma proposta estética 

anterior. A estrutura dessas improvisações foi definida da seguinte forma:  

- Primeiro improvisa-se em cima do tema, que é a idéia central da cena, a 

partir do referencial pessoal de cada ator. Tentaremos retirar do ator esse 

tema. É possível haver um tema para cada personagem ou mais de um 

tema para cada um deles. 

- Em seguida, aquecidos pela improvisação anterior, improvisa-se a cena 

da peça, sem preocupação com o texto. 

- Colocaremos à disposição dos atores alguns objetos, como mala, roupa, 

sapato, lanterna, guarda-chuva, caso queiram usar na improvisação. 

 Quanto aos temas, nós pensamos em algumas possibilidades e propusemos 

a seguinte ordem para as improvisações: 

 

 

(1) Anexo 8: texto O Pedestre  
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- Improvisações sobre situações anteriores ao texto: 

1) cotidiano das personagens 

tema possível: solidão:  Mead = ermitão, Stockwell = carente 

2) Do momento em que Stockwell se interessou em sair para caminhar até 

o início do texto. 

- Improvisações do texto 

1) Até entrar na casa (se isto não acontecer na improvisação anterior) 

2) Dentro da casa (até o momento em que os dois saíram) 

 tema possível: Stockwell = indecisão, Mead = tato 

3) Caminhada 

     3.1) Verificação inicial  

tema possível: Stockwell = fantasia da transgressão, Mead = precaução 

     3.2) Descobertas (do desenrolar da passadeira até primeira sirene) 

     3.3) Mergulho (entre as duas primeiras sirenes) 

     3.4) Transformação de Mead (entre a segunda sirene e a chegada do 

carro da polícia) 

4) Polícia 

     4.1) Contato (início da voz do rádio até ameaça de atirar) 

     4.2) Ameaça  

     4.3) Mead testa através das palavras (da profissão até aparelho de 

televisão) 

     4.4) Televisão 

     4.5) Mead assume culpa  

     4.6) Ordem para entrar no carro  

5) Cena final de Stockwell 
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 Nos primeiros ensaios, em que trabalhamos com temas anteriores à peça, 

os atores improvisavam desempenhando as duas personagens. Só definimos que 

Eduardo faria Stockwell e Roberto, Mead, na etapa das improvisações sobre os 

trechos da peça. Houve uma troca muito interessante entre os atores, que depois 

acabaram utilizando dados de sua personagem descobertos pelo outro. 

 Conseguimos encontrar livros de contos do mesmo autor e relembramos o 

filme Fahrenheit 451, que foi baseado em um de seus contos, o que possibilitou 

compreendermos melhor o texto da peça. 

 A ordem proposta para as improvisações foi quase toda cumprida. A 

seqüência de improvisar primeiro o tema e depois o contexto das personagens 

permitiu ampliar o vocabulário de ações. Além disso, essas ações traziam à tona 

dados pessoais mais profundos, que não apareceriam por caminhos verbais. Por 

exemplo, ao improvisar sobre solidão, cada ator utilizou-se, de uma maneira 

ampla, de seu universo pessoal nas improvisações, não se restringindo ao que 

seria pertinente somente à personagem. 

 Percebemos, também, que seria interessante aprofundar as partes já 

trabalhadas e experimentar um trecho novo. Assim, quando considerávamos que 

o material encontrado nas improvisações de um determinado trecho correspondia 

às nossas necessidades cênicas, passávamos a aprofundar esse material e 

iniciávamos as improvisações do trecho seguinte. 

 As dificuldades com o texto foram sendo dissolvidas conforme os atores 

foram percebendo a minha insistência nas ações físicas resultantes das 

improvisações. Roberto disse ter entendido “Que tinha uma ação que precisava 

ser descoberta, das personagens. E aos poucos a gente foi montando isso. Isso é, 

de qualquer forma, parte da descoberta de como se encenar um texto. Não deve 

ter ligação necessariamente com essa linguagem, mas a todos os projetos de 

teatro.” 
2 

 

 

(2) Anexo 9: relatos dos participantes da montagem da peça O Pedestre. 
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 Quando nós da direção, René e eu, sentimos que as personagens 

começaram a se delinear e as cenas a fluir, impusemos pelo menos uma passada 

completa da peça nos ensaios, para depois trabalharmos um determinado trecho. 

 Ensaiamos o espetáculo até ele ter um corpo, as intenções estarem claras, 

as ações estarem definidas, embora sem o acabamento da encenação. Então 

fizemos a primeira filmagem. Assim registramos o espetáculo antes da aplicação 

dos procedimentos. 

 A seguir apresentarei a etapa que trata mais especificamente do objeto 

desta pesquisa: os procedimentos que levam à consciência das ações e 

conseqüente precisão da representação e limpeza da cena. 

 A minha atitude é de me colocar no lugar de quem quer acompanhar todas 

as informações que os atores estão se propondo a passar. Essa busca da clareza 

acaba exigindo ajustes tanto na direção, quanto na atuação.  

 O principal procedimento é a decupagem das ações. A decupagem 

possibilita a consciência de cada passo da cena, por parte do ator, levando-o a 

entender que primeiro vem uma determinada ação, porque é ela que acarreta a 

seguinte, e assim por diante. Portanto, o ator não decora a seqüência das ações, 

mas entende a lógica que ele mesmo propôs para aquela seqüência 
3
. Ele é 

aplicado na fase final da montagem, quando os atores já estão seguros de que 

sabem o que estão representando. Eu peço para o ator me explicar o que ele quer 

contar naquele pequeno trecho de cena. Esse trecho pode ser um pedaço de fala, 

uma fala inteira, mais de uma fala ou, ainda, um trecho sem fala.  

 Mas às vezes o ator não percebe que aquela ação precisa ser melhor 

desenvolvida, ou então, pode acontecer de ele nunca ter vivenciado aquela ação 

para poder reproduzi-la. Este foi o caso de Juliana Jardim que, em seu relato, 

conta de um ensaio marcante da peça Esperando Godot, em que fazia uma 

personagem masculina. Ela disse: “Pode parecer uma besteira, mas você parou  

 

(3) No caso de um texto sem a lógica da ação e reação, como no teatro do absurdo, descobre-se 

a intenção de cada momento sem a conexão com o momento seguinte, e o atuar vai contando 

cada idéia na sua seqüência, como se fosse lógico. 
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para me ensinar ‘a fazer xixi’.” E depois ela descreve como foi : “Bom, ele tem 

problema na bexiga. Não era ‘oh, dói a bexiga’, você não foi para nada disso. 

Primeira coisa: pegar a mão e abrir o zíper. ‘Abre o zíper. Tem dor? Prende em 

algum lugar? Não prende? Como que é? Tem alguma coisa por baixo?’. Tudo 

muito físico, assim. ‘Ah, abre o zíper; ombro; respirou; como que faz?  A cabeça; 

olha; baixou a cabeça para olhar?’. ‘Não?’,  ‘Na hora que abre o zíper não olha? 

Você quer olhar?’ – e você está deixando todas essas opções para mim; em 

nenhum momento você falou: ‘Abaixa a cabeça, põe a mão...’ – nenhum 

momento. Isso que é o mais legal. Nem nunca você vai e faz.”
 4
 

 Para deixar mais claro como funciona este procedimento, irei descrevê-lo 

passo a passo em algumas das cenas didáticas.  

 O primeiro momento é o da entrada de Mead na casa, quando Stockwell 

responde à pergunta de Mead Onde você estava? O ator me disse que a 

personagem estava brava com o fato de Mead ter feito muito barulho. A 

personagem é surpreendida pela pergunta de Mead, quase responde que estava na 

frente da televisão 
5
 e disfarça falando ... no banheiro! Posso então decupar a 

cena em quatro ações: irritação, surpresa, olhar para a televisão e dissimulação. 

Para que se pudesse perceber a irritação foi necessário que Mead atrasasse a sua 

fala, dando tempo para que Stockwell se virasse para Mead com o olhar bravo. 

Só aí Mead faz a pergunta Onde você estava? Ao final da pergunta, Stockwell se 

surpreende (olhando para a frente), olha para a televisão com intenção de falar 

“na televisão”, mas muda de intenção e, tentando disfarçar, senta na cadeira 

falando ...no banheiro! Dessa forma, é possível acompanhar todas as intenções. 

 

 

 

 

(4) Anexo 3: transcrição do relato de Juliana Jardim  

(5) No texto original é Na... no banheiro! Suprimiu-se o Na... porque o ator entendeu que a ação 

era suficiente para contar, mas manteve-se a mesma idéia. 
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 A fala seguinte de Mead é Diabo, não acredito! Ela prendia você! O ator 

disse que a personagem percebe o que aconteceu (Stockwell estava assistindo 

televisão), fica inconformado (Diabo, não acredito!) e externa sua conclusão 

(Ela prendia você!). Para que a platéia entenda que Mead percebeu o ocorrido 

pela atitude de Stockwell, primeiro é necessário que Mead também veja toda a 

fala de Stockwell. Só depois Mead olha para o mesmo lugar que Stockwell 

olhou, vê a televisão, e então conta que entendeu (olhando para frente). Fica 

inconformado, o que o impulsiona a andar até o controle remoto da televisão 

falando Diabo, não acredito! Pega o controle remoto e o mostra para Stockwell 

dizendo Ela prendia você! Isto é, Mead põe o controle remoto em evidência para 

ficar claro que é a televisão. O controle remoto representa a televisão, pois o 

cubo não tem nenhum efeito cênico. As personagens, portanto, utilizam-se do 

controle remoto para falar do aparelho. Esta opção foi feita pelo fato deste cubo 

permanecer em cena toda a peça, portanto deixa de ser a televisão para, depois, 

ser o anteparo que Mead usa para fazer bichos com as mãos. 
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 Outro momento interessante de ser apreciado é quando Mead diz que eles 

até parecem criminosos por terem de usar roupas pretas. Mead responde De certa 

forma é o que somos, não é? Stockwell se aflige e vai pegar o controle remoto da 

televisão dizendo Eu... Mead então pergunta O que estão levando de bom hoje, 

Bob? Repetindo um conceito já exposto, é necessário que Stockwell espere Mead 

acabar a sua fala para então reagir, ficando aflito. Se Stockwell olha para o 

controle remoto antes do final da fala de Mead, como na primeira filmagem, não 

há ligação entre a fala e a ação de olhar para o controle remoto. Então, Stockwell, 

após a fala de Mead, fica aflito. Depois ele procura o controle remoto. Mead 

precisa mostrar que entendeu o que Stockwell está procurando, para depois falar.  

 Mead, que viu a aflição de Stockwell, percebe que o companheiro está 

procurando algo atrás dele. Mead desencosta da mesa e se desloca abrindo 

espaço do lado oposto a Stockwell. Olha para essa direção e vê o controle 

remoto. Portanto, ele joga a atenção da platéia para o controle remoto, 

valorizando o lugar onde ele está. Entende o que Stockwell está procurando, 

muda de posição, o que permite a Stockwell encontrar o controle remoto. 
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Quando Stockwell pega o controle remoto, Mead, para acalmá-lo, pergunta algo 

sobre a programação.  

 Portanto, a partir do momento em que Mead entende o que está 

acontecendo, ele tem o controle da situação. Mead sai da frente, permitindo que 

Stockwell veja e pegue o controle remoto. Em seguida Mead faz a sua pergunta 

sobre a programação, demonstrando que quer diminuir a aflição de Stockwell. Na 

primeira filmagem, Mead entende a situação e imediatamente faz a pergunta 

sobre a programação. Não é possível acompanhar a idéia de que Mead está 

tranqüilo, dominando a situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outra cena que permite entender o processo de decupagem, usado neste 

caso para ajudar o ator a encontrar o momento certo de se deslocar. O trecho é 

aquele no qual Mead faz bichos com as mãos e Stockwell tenta imitá-lo. A cena é 
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o andar de Stockwell em direção a Mead questionando a opção dele ser um 

pedestre. O ator que faz Stockwell sabe que tem de andar por dois motivos: 

porque as personagens estão andando de volta para casa e porque a direção 

marcou a próxima cena na frente do palco. Na primeira filmagem, a caminhada 

de Stockwell inicia-se assim que ele levanta do chão, dura o período de uma fala 

de Mead e outra sua, e termina no meio de uma fala de Mead. Ele aproveita o 

fato de estar questionando para sair andando em direção a Mead. Mas este 

questionamento é longo, então Stockwell caminha vagarosamente. No caso dessa 

filmagem ele chega quando Mead já está explicando, mas talvez se o ritmo da 

passada fosse outro, ele chegaria antes. O importante aqui é que o motivo para 

que Stockwell começasse o movimento foi encontrado pelo ator, mas o momento 

de iniciá-lo não. A decupagem evidencia para o ator a situação e ele pode 

escolher outro momento para sair. Em função dessa escolha de Stockwell, o ator 

que faz Mead escolheu o momento de reiniciar a sua caminhada, criando um 

motivo forte para Stockwell andar.  

 A cena ficou assim: Stockwell se levanta na fala De fazer tudo isso? E fica 

parado falando A conseqüência não será apenas fazer você se sentir mais infeliz 

em nossa cidade? Mead, sem andar, responde Talvez eu esteja esperando pelo 

dia. Stockwell questiona Que dia? Mead sorri e sai andando, Stockwell corre 

atrás falando O dia em que os pedestres herdarem a terra? E chega ao final de 

sua fala. Mead pára e começa sua fala Do natural ao mais inatural e de volta ao 

natural, isso é a história... A saída de Mead soma-se à motivação de 

questionamento de Stockwell, resultando na breve corrida de Stockwell em 

direção a Mead. 
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 O último exemplo de decupagem é do momento em que Stockwell, na 

cena final, relembra as sensações da caminhada. Na primeira filmagem Stockwell 

está andando para trás e fala e daqui por diante... daqui por diante... Inicia a cena 

a partir do estímulo de sons de grilos, vira para frente, inebria-se, anda para 

frente falando Louco... tolo... (olha para cima) estrelas... grilos... Vê algo no 

chão, abaixa e apanha alguma coisa, assopra e diz Sempre-vivas... 

 O ator disse que ele buscou a mesma sensação do momento da peça, no 

qual ele diz Você vê, Leonard, eu também estou bêbado! Portanto Stockwell, ao 

ouvir os grilos, retoma uma sensação que foi construída na primeira parte da 

peça. O texto vai propondo o estímulo aos sentidos humanos. O olfato é o 

primeiro. Stockwell diz, logo na saída, que ...O ar cheira bem! Em seguida Mead 

mostra as estrelas. É a visão. Depois o orvalho, que Stockwell abaixa e toca com 

as mãos, portanto o tato. Por fim, Mead pede para Stockwell ouvir os grilos, a 

audição. A este momento soma-se a parte na qual Stockwell se diz bêbado. 

Stockwell diz Andar realmente nos faz sentir o cérebro nas pontas dos dedos e 

na sola dos pés, hein? Eu estou... veja... estou todo arrepiado! Está sentindo o 

perfume? Que é isso? (Stockwell se senta ao lado de Mead) Flores?... Olhe! A 

lua! Aparecendo exatamente atrás daquelas antenas. Será que ela sempre foi tão 

grande? Meu Deus, eu não via a lua desde que era menino! (olhando para cima, 
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uiva para a lua) Você vê, Leonard, eu também estou bêbado! Portanto Stockwell 

está com seus sentidos aguçados. O paladar só aparece quando Stockwell 

experimenta capim doce oferecido por Mead. A ação de abaixar, pegar algo e 

assoprar está proposta nesta parte do texto. Nesta montagem foi colocada a 

mesma ação no meio da caminhada, feita por Mead, para neste momento ser uma 

repetição. 

 Na primeira filmagem, o ator retoma toda a emoção, conseqüência destes 

estímulos, somente com o som dos grilos. Depois anda e, ao falar das estrelas, 

olha para elas. Portanto, somente aparecem os estímulos que foram retomados 

concretamente: o som dos grilos e a fala das estrelas. 

 Como a idéia do ator era retomar as sensações do transcorrer da 

caminhada, na decupagem ele percebeu que tinha outros estímulos para serem 

usados. Ele propôs iniciar pelo arrepio, que é uma ação involuntária. Depois o 

cheiro, com uma grande inspiração trazendo de volta o inebriamento. Daí para 

frente, ele fala e age sem conexão pelo próprio estado inebriado. Ele fala Louco... 

e olha para as estrelas, tolo... e chuta o orvalho no chão e estrelas... grilos... 

olhando as flores ao redor. Vê algo no chão, abaixa, apanha algo, diz Sempre-

vivas... e assopra. Portanto, a platéia é estimulada, pela ação de Stockwell, a 

lembrar e novamente se emocionar. 
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 O outro procedimento é relacionado com a respiração. Os atores fazem o 

seguinte exercício: a cada mudança de intenção, eles ficam atentos para, na 

última expiração, jogar fora a intenção vigente. Ao inspirar, eles devem trazer a 

nova intenção junto com a respiração. Este procedimento ajuda o ator a não 

carregar a intenção pertinente a uma cena para a seguinte, criando uma “sujeira” 

na comunicação. Associado à decupagem, que determina cada ação, isto é, cada 

intenção, este trabalho de respiração leva o ator a ter e fazer com clareza cada 

momento. Torna a sua representação precisa e determina a limpeza da cena.  

  Este procedimento da respiração está presente em todas as cenas do 

espetáculo e ele não é para ser notado pela platéia. Mas na cena na qual Mead 

pede desculpas por ter se excedido, na segunda filmagem, é possível ver este 

trabalho de respiração. Mead está andando e falando cada vez mais irritado. Ele é 

interrompido na fala “O Show da vida”... Stockwell irritado com a atitude de 

Mead fala Eu disse “Oh... claro”, não disse? Neste trecho, a partir do momento 

em que Mead é interrompido, é perceptível o trabalho de respiração. Mead 

prende a respiração na fala de Stockwell. Depois, Mead solta o ar, mandando 

embora a intenção que vinha com a sua fala. Inspira humilde, diz Desculpe, e 

termina de soltar o ar com a intenção de se desculpar. Inspira grande, girando o 

corpo para Stockwell e trazendo uma intenção de voltar a falar da caminhada, 

mas interrompe ao ver Stockwell olhando fixo para a televisão. 
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 A mímica trabalha com a síntese dos gestos, do movimento, da ação. Este 

procedimento é chamado de economia de movimento. Para cada intenção 

definida na decupagem, estuda-se o mínimo de ações que são necessárias para 

representá-la. Dario Fo, comentando sobre os excessos de alguns mimos, diz: 

“Portanto, precisamos aprender a jogar fora todo o supérfluo, o que significa 

economia e, novamente, síntese e estilo.” 
6
 

 O resultado deste procedimento pode ser notado comparando-se a primeira 

com a segunda filmagem. Na segunda filmagem, as ações das personagens são 

restritas ao tempo em que elas estão protagonizando a cena. Isto é, uma 

personagem não pode fazer uma ação que concorra com a de outra personagem 

que está contando a história. Essa competição entre os atores será ressaltada no 

momento em que eu fizer comentários a respeito das cenas didáticas. Porém, 

existe uma cena didática que ilustra muito bem este conceito. É o momento em 

que Mead fecha a mochila e a coloca em cima da mesa. Na primeira filmagem, a 

ação de Mead para fechar a mochila, colocá-la em cima da mesa, dar a volta até a 

frente da mesa e encostar-se a ela, ocupa várias falas dele e de Stockwell. Essa 

ação concorre com as intenções das falas de Stockwell e até mesmo com suas 

próprias intenções. Na segunda filmagem Mead fala Camisa preta, tênis pretos... 

e lanterna. Fecha a mochila. Dá a volta até a frente da mesa e encosta-se a ela 

durante a fala Gêmeos idênticos, é o que somos. Já acomodado completa 

Praticamente invisíveis. 

 

 

 

 

 

 

(6) Dario FO. Manual mínimo do ator, p. 272 
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 O último procedimento é o foco 
7
. É desenvolvido um exercício que 

explicita quem está com o foco da cena. O exercício é o seguinte: os atores fazem 

um ensaio completo jogando uma bolinha de tênis um para o outro. Quem está 

com o foco, está com a bolinha. A bolinha representa o olhar da platéia, isto é, a 

platéia vai estar olhando para quem está com a bolinha. Também o outro ator tem 

que estar com a sua atenção no ator com a bolinha. Estou falando do ator e não 

da personagem. A personagem tem seu caminho próprio. Mas o ator tem que pôr 

a sua atenção no foco. O exercício da bolinha é importante porque deixa claro 

para o ator onde deve estar o foco da cena. Eventualmente o foco pode estar em 

um objeto, fora de cena etc. Por exemplo, na nossa montagem há um momento 

em que o foco está na luz frontal, que representa o carro de polícia. 

 Este procedimento pressupõe a compreensão do que é neutralidade. O ator 

que não está com o foco deve fazer a sua ação com neutralidade. Isto quer dizer 

que a ação vai contar somente ela própria. Por exemplo, se ele está olhando para 

o ator que está com o foco, a platéia deve ler “ele está olhando para o outro”. 

Enquanto o foco está no outro, não há espaço para comentários do tipo “agora ele 

está gostando”, ou “ele não está concordando”. O ator deve esperar estar com o 

foco para fazer o comentário.  

 O foco também pode ser usado em relação à parte do corpo do ator que 

está contando a história. O grau de utilização deste enfoque depende do grau de 

domínio da técnica da mímica ou similar.  

 Temos vários exemplos do resultado da aplicação desse procedimento na 

cena, toda vez em que houve dois focos concomitantes. Vou destacar um 

exemplo de foco em relação ao corpo do ator. No final da peça, no momento em 

que Stockwell relembra as sensações da caminhada, na segunda filmagem ele vai 

deslocando o foco pelo seu corpo (exemplo já utilizado). Começa com o foco no 

braço (arrepio), desloca para o nariz (cheiro), para o corpo como um todo 

(inebriamento), para o alto (estrelas), para o pé que chuta (orvalho) e para o chão  

 

(7) Conceito de foco: vide glossário no final desse capítulo 
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entorno dele (flores). Quanto mais preciso o deslocamento do foco, mais fácil e 

prazeroso é acompanhá-lo.  

 Alguns princípios técnicos de mímica, associados a esses procedimentos, 

contribuem para uma representação dos atores mais precisa e, conseqüentemente, 

um espetáculo melhor. E eles aparecem na representação mesmo quando os 

atores não são mimos, que é o nosso caso. No final da peça, quando Stockwell vê 

a casa de Mead, segurando o rolo ele diz A casa de Len! Todas as janelas 

abertas. Todas as luzes acesas. Após essa descrição, Stockwell deixa o rolo 

abaixar e diz Tão brilhantes. Este recurso chama-se Identificação. Coloca-se no 

corpo do ator a qualidade daquilo que ele está vendo. Neste exemplo, a imagem 

criada pelo texto, de que a casa de Mead está exposta, é traduzida mostrando-se 

mais do corpo de Stockwell, resultado do deslocamento do rolo para baixo. Esta 

proposta de abaixar o rolo foi feita pelo ator em um ensaio, o que eu fiz foi 

conscientizá-lo do movimento para que ele pudesse repeti-lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 Escolhi descrever três trechos do vídeo da peça para evidenciar o resultado 

da minha postura no trabalho e dos procedimentos utilizados, além da qualidade 

didática das cenas. A escolha também cumpre a função de exemplificar três 

diferentes maneiras de se relacionar o texto falado com o texto das ações físicas.  

 No primeiro trecho de cenas, as ações foram usadas como 

complementação das falas, algumas delas trazidas pela rubrica, a fim de fazer 

com que a platéia acompanhe uma determinada informação na soma da fala e da 
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ação. No segundo trecho, também são utilizadas ações físicas que possibilitam ao 

ator ter uma intenção ao falar o texto, que acompanha a lógica literária, mas que 

também acompanha a lógica da ação física. No terceiro trecho, as ações físicas 

também trazem códigos cênicos criados pelo próprio espetáculo, isto é, através 

das suas ações o ator leva a platéia a referências da própria peça. Uma outra 

possibilidade, mas não contida nesses trechos, é de utilizar as ações físicas para 

externalizar contradições, isto é, a fala caminha em um sentido e a ação física no 

sentido oposto. 

 A descrição de cada trecho será dividida em partes e cada parte constará 

de uma descrição do que é a cena, a descrição da cena na primeira filmagem 

(antes de aplicar os procedimentos), a descrição da cena na segunda filmagem 

(depois dos procedimentos aplicados) e um comentário. Na descrição do que é a 

cena, colocarei as intenções propostas pelos atores e, posteriormente, definidas 

como sendo as essenciais pelos atores e pela minha direção. Para facilitar, usarei 

sempre o nome das personagens. 

 O primeiro trecho começa logo no início da peça, quando Mead é puxado 

para dentro da casa e fala Onde você estava? Stockwell, que está meio irritado 

com a forma barulhenta de Mead chegar, é surpreendido pela pergunta, faz 

menção que vai responder olhando para a televisão, mas senta-se disfarçando e 

responde ... no banheiro.  Stockwell ficará sentado na cadeira o tempo todo neste 

primeiro trecho de cenas didáticas. Portanto, não repetirei esta informação na 

descrição das cenas. 

- Primeira filmagem: Mead entra fazendo a pergunta Onde você estava?, ao 

mesmo tempo em que Stockwell cumprimenta o vizinho. Mead pára, olhando 

para a televisão. Stockwell, sempre irritado, olha para Mead, olha na direção da 

televisão e depois senta-se falando ... no banheiro.  
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- Segunda filmagem: Mead entra rindo enquanto Stockwell cumprimenta o 

vizinho. Stockwell vira irritado para Mead, que lhe faz a pergunta Onde você 

estava? Faz uma ação de surpresa pela pergunta, olha para a televisão e senta-se 

na cadeira disfarçando com a fala ... no banheiro. É uma ação seguida da outra, 

sem misturá-las.  
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- Comentário: na primeira filmagem, Stockwell não muda de intenção (irritado). 

O fato de ele olhar para a televisão não evidencia que estava em frente a ela, 

além de não dar a intenção de disfarçar durante a fala ... no banheiro. Ele passou 

uma única intenção em várias ações, enquanto na segunda filmagem ele contou 

três: irritado, surpreso e disfarçando. Mead já está olhando para a televisão no 

momento da ação de Stockwell olhar para ela. Portanto, não foi pela ação de 

Stockwell que Mead percebeu o real motivo. Cria a impressão que Mead viu algo 

que foi sonegado à platéia. 

 A resposta de Mead: Diabo, não acredito! Ela prendia você!, mostra que 

ele entendeu que Stockwell estava vendo televisão, demonstra inconformismo e 

desvela a situação. Como já foi dito, o controle remoto representa a televisão, que 

é somente um cubo preto sem nenhum efeito cênico. As personagens, portanto, 

utilizam-se do controle remoto para falar do aparelho.  

- Primeira filmagem: Mead, sem tirar os olhos da televisão, faz uma ação de 

compreender algo e fala Diabo, não acredito! Depois vira para Stockwell e diz 

apontando com a mão para a televisão Ela prendia você!  
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- Segunda filmagem: Mead ouve a fala de Stockwell, percebe o movimento dele, 

olha para a televisão, faz a ação contando que entendeu, vai em direção ao 

controle remoto (fazendo a ação de incredulidade) e falando Diabo, não acredito! 

Pega o controle remoto, mostra-o para Stockwell e diz Ela prendia você!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comentário: na primeira filmagem, o fato de Mead já estar olhando a televisão 

e continuar olhando na ação de entender algo, mistura a idéia de ser a televisão 

que prendia Stockwell, com a idéia de que foi algo que ele viu na televisão que o 

fez falar Diabo, não acredito! Depois, na segunda frase Ela prendia você! 

(apontando para a televisão) mantém a dúvida se é a televisão ou algo que está 

passando nela. Só depois, na resposta de Stockwell, ele pega (como que curioso) 

o controle remoto, sendo que o objeto definido para representar a televisão é o 

controle remoto. 

 Stockwell, que está encabulado por ter sido pego na mentira, responde 

Sim, sim. Os atores propuseram um jogo em que Stockwell tenta pegar o controle 

remoto durante a sua fala Sim, sim. e Mead recua o controle remoto durante a sua 

resposta O que você quer dizer é não, não.  
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- Primeira filmagem: Stockwell diz encabulado Sim, sim. Enquanto Stockwell 

fala, Mead se vira e olha para o controle remoto. Depois pega o controle remoto 

falando O que você quer dizer é ..., e mostra o controle remoto não, não. Só aí 

Stockwell tenta pegá-lo e Mead afasta-o. Na segunda parte da sua fala, Você está 

pronto?, Mead está olhando para o controle remoto. Só volta  o olhar para 

Stockwell após a sua fala Para quê?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Segunda filmagem: Stockwell se encabula quando Mead mostra o controle 

remoto, durante a sua fala anterior, e tenta pegá-lo (primeiro esticando a mão, 

depois andando com a cadeira) durante a fala Sim, sim. Mead reage, afastando o 

controle remoto no início (Não, não) da fala Não, não, é o que você quer dizer. 

Solta o controle remoto, olha para Stockwell e diz Você está pronto? Stockwell 

vira de lado para Mead e se fazendo de desentendido pergunta Para quê? 
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- Comentário: na primeira filmagem Mead novamente não está olhando para 

Stockwell durante a fala dele, porque olha e pega o controle remoto. Mead 

mostra-o somente no final de sua fala, que é quando Stockwell se interessa pelo 

controle remoto. Portanto o jogo proposto só acontece na última palavra da frase, 

o segundo não. Quando Mead fala Você está pronto? olhando para o controle 

remoto, ele está falando um texto e a sua ação diz outra coisa, confundindo a 

platéia. Isso tira o nexo da intenção na fala Para quê? de Stockwell, que passa a 

ter motivo para não ter entendido. Na segunda filmagem a fala de Mead foi 

invertida, com o não, não sendo colocando no início da frase, para que fosse 

possível o jogo entre os dois. Mead, olhando direto para Stockwell na frase Você 

está pronto?, dá o motivo para Stockwell afastar a cadeira, virar de lado e 

perguntar Para quê?, tentando fazer que não sabe de nada. 

 Pulando duas falas, Mead mostra a mochila e tira alguns pertences de 

dentro falando Aqui estão as coisas para usar com elas. Camiseta preta, tênis 

pretos...  (ele atira as coisas para Stockwell) e lanterna. Gêmeos idênticos, é o 

que somos. Praticamente invisíveis. Stockwell, colocando os tênis no chão, 

pergunta E estes tênis para que são? Mead responde Para você caminhar sem 

fazer barulho, Bob. 

- Primeira filmagem: Mead tira da mochila a camiseta, o tênis e a lanterna, e os 

joga para Stockwell. Começa a fechar a mochila falando Gêmeos idênticos, é o 

que somos. Praticamente invisíveis. Stockwell, colocando os tênis no chão, 

pergunta E estes tênis para que são? Mead responde ainda fechando a mochila 

Para você caminhar sem fazer barulho, Bob. Mead coloca a mochila em cima da 
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mesa durante o trecho da fala de Stockwell Camisa preta, tênis pretos... dá a 

volta até a frente da mesa e encosta-se a ela durante o resto da fala de Stockwell 

...lanterna... até parece que somos criminosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Segunda filmagem: Mead tira da mochila a camiseta, o tênis e os joga para 

Stockwell. Tira a lanterna e a coloca na mesa. Fecha a mochila e dá a volta até a 

frente da mesa e encosta-se a ela falando Gêmeos idênticos, é o que somos. Já 

encostado completa Praticamente invisíveis. Stockwell, colocando os tênis no 

chão, pergunta E estes tênis para que são? Mead, ainda encostado, responde 

Para você caminhar sem fazer barulho, Bob. Stockwell fala Camisa preta, tênis 

pretos, lanterna... até parece que somos criminosos. 
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- Comentários: na primeira filmagem Mead permanece fechando a mochila por 

todas as falas, que é uma ação monótona que não traz nenhuma intenção da 

personagem. Já na segunda filmagem o fechar é uma ação que não se mistura 

com nenhuma fala. 

 Na seqüência, Mead responde De certa forma é o que somos, não é?, 

Stockwell se aflige e vai pegar o controle remoto da televisão em busca do 

conhecido, da segurança, dizendo Eu... 
8
 Mead percebe o limite do outro e 

pergunta O que estão levando de bom hoje, Bob?, com o intuito de acalmá-lo. 

Stockwell se surpreende com a atitude de Mead, que não o criticou, e tenta 

arranjar alguma animação para falar do programa. 

- Primeira filmagem: no meio da fala de Mead, De certa forma é o que somos, 

não é?, Stockwell fixa seus olhos no controle remoto. Mead termina a fala 

olhando para Stockwell, que responde com Eu..., sem tirar o olho do controle 

remoto. Mead, durante essa fala de Stockwell, abaixa a cabeça e vê o controle 

remoto. Virando para a televisão, diz O que estão levando de bom hoje, Bob? 

Stockwell responde com entusiasmo não convincente. 

 

 

 

 

 

(8) No texto original, como na primeira filmagem, há a fala de Stockwell: Eu... Mas na segunda 

filmagem, a fala foi suprimida porque o ator entendeu que ação era suficiente para contar, 

mas manteve-se a mesma idéia. 
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- Segunda filmagem: ao final da fala De certa forma é o que somos, não é?, 

Stockwell faz uma ação de aflição e começa a procurar o controle remoto. Mead 

percebe o movimento de procura de Stockwell, movimenta-se abrindo espaço na 

área em que ele está procurando, olha e vê o controle remoto. Entende o que está 

acontecendo e sai, possibilitando Stockwell de encontrar o controle remoto. 

Quando Stockwell pega o controle remoto, Mead pergunta O que estão levando 

de bom hoje, Bob? Stockwell olha para Mead desconsertado e responde tentando 

mostrar-se entusiasmado. 
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- Comentário: desta vez é Stockwell que não ouve a fala de Mead De certa forma 

é o que somos, não é?, pois no meio da frase fixa o olhar no controle remoto, 

sem contar o motivo desta ação. Depois é Mead que olha para o controle remoto 

ao mesmo tempo em que Stockwell fala Eu.... Mead fala direto o texto O que 

estão levando de bom hoje, Bob? virando a cabeça para a televisão. Portanto, sem 

contar que entendeu a situação e que esta fala é intencional para acalmar 

Stockwell. Já Stockwell tenta fazer um falso entusiasmo, mas sem contar a ação 

que o desconsertou (que foi a atitude inesperada de Mead de perguntar sobre a 

programação da televisão). Como não há motivo para o falso entusiasmo, 

propicia que a platéia ache que foi o ator que não soube fazer o entusiasmo. 

 Em seguida, Mead enumera vários programas do mesmo tipo, carregando 

na crítica, até ser interrompido por Stockwell, que fala Eu disse “Oh... claro”, 

não disse? e volta a olhar fixamente a televisão. Mead se dá conta que exagerou e 

diz Desculpe. Quando vai reiniciar a conversa, descobre Stockwell dominado 

pela televisão. Confirma este estado hipnótico de Stockwell, pega suas coisas e 

começa a sair dizendo É melhor eu ir indo. Stockwell reage imediatamente 

dizendo Eu me sinto culpado.  
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- Primeira filmagem: quando Mead é interrompido pela fala Eu disse “Oh... 

claro”, não disse?, ele já está olhando para Stockwell. Vira-se para o outro lado 

e diz Desculpe. Volta a olhar para Stockwell, aproxima-se vendo a situação 

(Stockwell está olhando fixo para a televisão), pega a mochila, faz a ação de que 

entendeu e diz É melhor eu ir indo. Enquanto veste a mochila, Stockwell levanta 

da cadeira, vira-se para trás (na direção de Mead) e diz Eu me sinto culpado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Segunda filmagem: quando Mead é interrompido pela fala Eu disse “Oh... 

claro”, não disse?, ele ainda está de costas para Stockwell. Sempre de costas, faz 

a ação de que percebeu a bobagem que fez e diz Desculpe. Vira-se para 

Stockwell com a intenção de continuar a conversa. Mead percebe algo, 

aproxima-se vendo a situação (Stockwell olhando fixo para a televisão), faz a 
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ação de que entendeu e pega a mochila. Caminha para frente vestindo a mochila 

e dizendo É melhor eu ir indo. A fala e a ação de vestir terminam juntas. 

Imediatamente Stockwell levanta da cadeira, vira-se, passando pela frente até 

chegar na direção de Mead, e diz Eu me sinto culpado., interrompendo o andar de 

Mead. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comentário: na primeira filmagem, como Mead está olhando para Stockwell 

quando foi interrompido, ele já viu que Stockwell está fixo na televisão. Portanto, 

depois de pedir desculpas, ele se volta e só aí conta que percebeu essa situação. 

Quer dizer, como a platéia viu que Stockwell já vira antes a situação, mas só 

contou depois, ele está fingindo ou é muito disperso. Mas, nesta cena não existe a 

intenção de fingir e a personagem não é dispersa. Já na segunda filmagem, Mead 
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pede desculpas sem ver Stockwell, e só então o olha e percebe a situação. Na 

primeira filmagem, Mead pega a mochila, faz a ação de que entendeu e diz o 

texto. A ação de pegar a mochila já demonstra uma resolução, mas a ação de 

compreensão vem depois. Então, primeiro ele age e depois mostra a intenção que 

o levou a agir. Em seguida fala o texto É melhor eu ir indo, sem a ação de ir, 

obrigando Stockwell a falar olhando para trás. E, enquanto Stockwell fala Eu me 

sinto culpado., Mead está vestindo a mochila, atrapalhando uma fala sensível da 

personagem. Na segunda filmagem, Mead faz a ação que entendeu, muda de 

intenção e então age. Vai saindo (e vestindo a mochila) e dizendo É melhor eu ir 

indo. Quando Mead é interrompido, eles estão na mesma linha do palco, 

permitindo a Stockwell virar e falar pela frente, à vista da platéia. Pelo fato de 

Mead já ter terminado de vestir a mochila, não há uma ação concorrente com a 

fala de Stockwell, possibilitando a apreciação deste momento pela platéia. 

 O segundo trecho inicia-se após Mead ter se divertido brincando de fazer 

bichos com as mãos atrás de um cubo preto (o mesmo que serviu como televisão 

e que foi deslocado para este ponto). Então ele conclui, animado, com a fala Um 

homem que nunca teve um show de marionetes dentro da própria cabeça nunca 

sente falta de divertir-se a si mesmo. Stockwell, excitado, pergunta Você teve um 

teatro dentro de sua cabeça toda sua vida?  

- Primeira filmagem: durante o trecho da fala de Mead Um homem que nunca 

teve um show de marionetes dentro da própria cabeça..., Stockwell se aproxima 

olhando para o cubo e só olha para Mead na parte ... nunca sente falta de 

divertir-se a si mesmo. Olhando para Mead, Stockwell fala Você teve um teatro 

dentro de sua cabeça toda sua vida?, mas Mead não olha para ele. 
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- Segunda filmagem: durante a fala de Mead Um homem que nunca teve um show 

de marionetes dentro da própria cabeça nunca sente falta de divertir-se a si 

mesmo., Stockwell o observa parado. Enquanto anda até Mead (olhando-o), fala 

excitado Você teve um teatro dentro de sua cabeça toda sua vida? Mead o olha 

durante a fala.  

 

 

 

 

 

 

 

- Comentário: na primeira filmagem Stockwell anda em direção a Mead olhando 

para o cubo. Esse interesse pelo cubo – na verdade, pela brincadeira dos bichos 

com as mãos – existe, mas não é para concorrer com a fala de Mead. Na fala de 

Stockwell, como ele está parado, a intenção de excitação deve ser dada somente 

na fala. Mas como Mead não o olha durante a fala, aumenta a dificuldade para 

Stockwell mostrar excitação. Na segunda filmagem Stockwell fica de espectador 

de Mead até o final de sua fala. Depois ele fala se aproximando. Ele usa a ação 
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de se aproximar como código de aumento de interesse. E a atenção, o olhar das 

personagens, está o tempo todo um no outro. 

 A fala seguinte é de Mead Eu costumava imitar vozes, antes de dormir, 

quando eu tinha doze anos. Jovens, velhos, homens, mulheres, suecos, italianos. 

Eu ainda acordo, às vezes, com a sensação de alguém falando comigo. Mas sou 

eu mesmo, falando alemão durante o sono. A primeira e a segunda frase trazem a 

intenção de uma boa lembrança. A terceira (Eu ainda...) tem a intenção de um 

movimento para o interior da personagem, que é desvelado na última frase Mas 

sou eu mesmo, falando alemão durante o sono. É um momento importante, no 

qual Mead expõe a sua solidão. Stockwell o escuta na parte da recordação e 

depois se senta atrás do cubo. 

- Primeira filmagem: quando Mead sai andando (Jovens, velhos...), Stockwell 

volta a olhar o cubo. Mesmo quando Mead se dirige a ele (... suecos, italianos.), 

Stockwell permanece olhando o cubo. Na terceira frase (Eu ainda acordo...) 

Stockwell senta-se atrás do cubo e na última frase ele já está fazendo bichos com 

as mãos. 
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- Segunda filmagem: quando Mead sai andando (Jovens, velhos...), Stockwell 

volta a olhar o cubo. Mas quando Mead se dirige a ele (... suecos, italianos.), 

Stockwell retribui o olhar. Na terceira frase (Eu ainda acordo...) Stockwell senta-

se atrás do cubo, sempre olhando para Mead. Na última frase ele já está 

escondido. 
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- Comentário: na primeira filmagem o cubo ganha importância maior do que 

precisa, isso desde a fala anterior, a ponto de Stockwell não ver Mead falando em 

sua direção ... suecos, italianos. E na última frase, na qual Mead se expõe, 

Stockwell já está fazendo bichos com as mãos. Isto é, ele inicia uma ação nova 

justo na fala em que se conta um dado muito importante de Mead, desviando a 

atenção da platéia. Na segunda filmagem, apesar do grande interesse de 

Stockwell pelo cubo, ele nunca perde o foco de sua atenção em Mead, mesmo 

enquanto ele está se sentando. E, durante a última frase, fica escondido deixando 

Mead sozinho em cena. 

 A fala seguinte é de Stockwell Não são todos que tem tanta sorte quanto 

você. Ele está tentando imitar Mead fazendo bichos com as mãos. Mead responde 

É, são poucos., ainda com a intenção da fala anterior, isto é, expondo a sua 

solidão.  

- Primeira filmagem: Stockwell já estava fazendo bichos com as mãos e continua 

durante essas duas falas, sem alterar a intenção da ação. Mead, com o olhar 

distante, mantém a intenção da fala anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Segunda filmagem: após Mead ter terminado sua fala, Stockwell inicia a 

tentativa de fazer os bichos com as mãos e tem dificuldade. Continua tentando e 

diz a sua fala. Mead, com o olhar distante, mantém a intenção da fala anterior.  
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- Comentário: na primeira filmagem, o fato de Stockwell manter uma mesma 

intenção na ação (bichos com as mãos) desde a fala anterior e desconectada da 

fala, dificulta a compreensão da variação de intenção das falas. Um dado 

negativo, paradoxalmente, é que Stockwell executa melhor os bichos que Mead, 

apesar de ser Mead quem sempre brinca disso. É a habilidade do ator mal 

empregada. Na segunda filmagem, após o termino da fala de Mead, assiste-se à 

dificuldade manual de Stockwell e sua fala coerente com a ação. A desconexão 

que ocorre entre as personagens é proposital neste trecho. Um dado técnico 

interessante da fala de Stockwell (Não são todos que tem tanta sorte quanto 

você) é que, ao dizê-la, ele está emitindo a sua opinião sobre a maneira de ser de 

Mead, mas, também, elogiando a habilidade manual de Mead para fazer bichos, 

habilidade que ele está tendo dificuldade de imitar. Portanto, o elogio advindo da 

dificuldade de imitação serve também para elogiar o todo. A ator tem uma ação 

física para sustentar uma intenção, que não é restrita àquela ação. Além disso, o 

elogio demonstra que ele não ouviu a fala que expõe a solidão de Mead, por estar 

concentrado em conseguir fazer os bichos com as mãos. 

 As quatro falas seguintes são as últimas desse trecho. Stockwell questiona 

Qual é a vantagem de tudo isso? Dessa maneira de pensar? De fazer tudo isso? 

A conseqüência não será apenas fazer você se sentir mais infeliz em nossa 

cidade? E Mead responde Talvez eu esteja esperando pelo dia. E Stockwell 

completa Que dia? O dia em que os pedestres herdarem a terra? Portanto, há um 

embate de idéias entre as personagens. Depois dessas três falas, Mead explica Do 
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natural ao mais inatural e de volta ao natural, isso é a história. As pessoas como 

os cachorros, um dia, descobrirão que estão doentes, e irão mais uma vez para 

os campos, para comer capim doce. 

- Primeira filmagem: observado por Mead, Stockwell faz os bichos com as mãos 

até ... Dessa maneira de pensar? Fala sentado... De fazer tudo isso? Levanta-se e 

termina de falar A conseqüência não será apenas fazer você se sentir mais infeliz 

em nossa cidade? Enquanto Mead está respondendo Talvez eu esteja esperando 

pelo dia., Stockwell vai andando em direção a ele. Sem parar e sem mudar nada 

no andar, Stockwell fala Que dia? O dia em que os pedestres herdarem a terra? 

E ainda precisa de um pedaço da fala de Mead (Do natural ao mais inatural e de 

volta ao natural,...) para chegar ao lado dele. 
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- Segunda filmagem: observado por Mead, Stockwell faz os bichos com as mãos 

até ... Dessa maneira de pensar? Fala sentado ... De fazer tudo isso? Levanta-se 

e termina de falar A conseqüência não será apenas fazer você se sentir mais 

infeliz em nossa cidade? Mead responde Talvez eu esteja esperando pelo dia. 

Ainda parado Stockwell diz Que dia? Mead reage com um leve sorriso e começa 

a andar. Stockwell corre atrás dizendo O dia em que os pedestres herdarem a 

terra? e chega ao lado de Mead ao final da fala. Mead pára, olha para Stockwell 

e diz sua fala seguinte Do natural ao mais inatural e de volta ao natural,... 
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- Comentário: o problema na primeira filmagem é a caminhada de Stockwell em 

direção a Mead. Não há motivo para ele começar a andar e, além disso, mudam 

as falas, portanto as idéias, e Stockwell anda exatamente do mesmo jeito. A ação 

é desconectada das falas. Na segunda filmagem, Mead sai andando após a 

pergunta Que dia?, dando o motivo para Stockwell correr atrás. E, quando Mead 

começa a sua fala, Stockwell já está a seu lado atento. A ação, portanto, está 

conectada com a fala. 

 O terceiro e último trecho é composto pelas últimas falas de Stockwell, no 

final da peça. Começando na fala ... e daqui por diante... daqui por diante..., ele 

muda de intenção e relembra a vivência daquele passeio dizendo Louco... tolo... 

grilos... estrelas... (Apanha folhinhas no chão e assopra) Sempre-vivas... (ele 

observa as folhinhas se espalharem) Voltem para a terra... Então, volta a andar, 

vê a casa de Mead, pára e diz A casa de Len! Todas as janelas abertas. Todas as 

luzes acesas. Tão brilhantes. Tão brilhantes... Muda de intenção para 

desconfiança e diz tenho que apagar todas... todas elas! Alguém pode reparar! 

Em seguida, desaparece rapidamente em direção à casa de Mead. O texto remete 

a passagens que aconteceram durante a caminhada: grilos, estrelas, as folhinhas 

assopradas... 

- Primeira filmagem: Stockwell diz ... e daqui por diante... daqui por diante..., 

com a mesma intenção e andando para trás. O som dos grilos o faz parar, olha 

para frente, muda de intenção, ficando inebriado, olha para cima, volta e diz 

Louco... tolo... grilos... estrelas... Vê algo no chão, abaixa-se e apanha alguma 

coisa, assopra e diz Sempre-vivas... Observa-as caindo e, apontando com a mão, 

diz Voltem para a terra... Volta a andar e, quando vê algo, pára e diz A casa de 

Len! Todas as janelas abertas. Todas as luzes acesas. Deixa cair um pouco o 

rolo da passadeira e diz Tão brilhantes... Muda de intenção, olha para os lados 

desconfiado, levanta o rolo e diz tenho que apagar todas... todas elas! Alguém 

pode reparar! Em seguida, sai rapidamente em direção à casa de Mead. 
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- Segunda filmagem: Stockwell diz ... e daqui por diante... daqui por diante..., 

com a mesma intenção e andando para trás. Pára, vira para frente e, quando 

arruma o rolo da passadeira no colo, percebe o braço arrepiado. Sente um cheiro, 

respira profundamente e muda a intenção, ficando inebriado. Enquanto diz 

Louco... tolo... grilos... estrelas..., olha para cima, chuta algo, olha em volta. De 

repente, vê algo no chão, abaixa-se e apanha alguma coisa e diz Sempre-vivas... 

Assopra e observa-as caindo e, inclinando o corpo para frente, diz Voltem para a 

terra... Ao inclinar o rolo cai e isso o faz voltar para a intenção anterior. Volta a 

andar e, quando vê algo, pára e diz A casa de Len! Todas as janelas abertas. 

Todas as luzes acesas. Deixa cair um pouco o rolo da passadeira e diz Tão 

brilhantes... Vai fazendo uma espiral com o olhar, em baixo, em cima, repete Tão 

brilhantes..., e termina na platéia. Muda de intenção, olha desconfiado, levanta o 

rolo e diz tenho que apagar todas... todas elas! Alguém pode reparar! Em 

seguida, sai rapidamente em direção à casa de Mead. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

120 

- Comentário: depois da fala daqui por diante... Stockwell lembra de passagens 

do passeio. Na primeira filmagem, o som dos grilos o faz parar e inebriar-se, ele 

olha rapidamente para cima (as estrelas) e fala Louco... tolo... grilos... estrelas... 

com a mesma intenção, olhando o todo. Já na segunda filmagem, Stockwell se 

percebe arrepiado, sente o cheiro, respira profundamente, o que o deixa 

inebriado. Olha para cima (as estrelas), chuta algo no chão (o orvalho), ouve algo 

em torno (os grilos) e, sem uma conexão exata, fala Louco... tolo... grilos... 

estrelas... As ações e a fala se misturam. Ele está repetindo ações já realizadas na 

própria peça, nos momentos de descoberta das estrelas, do orvalho, do som dos 

grilos, do cheiro das flores, do arrepio e do inebriamento. Portanto, ele vai 

estimulando a lembrança da platéia através das palavras e também de ações que 

foram vistas durante a peça. Com isso, reconstrói a emoção do passeio passo a 

passo com a platéia. Na primeira filmagem Stockwell se refere aos grilos, ao 

inebriamento e às estrelas, e depois fala o texto com o resultado dos estímulos 

anteriores. Portanto, oferece à platéia uma única emoção, resultante da somatória 

das lembranças. Outro aspecto é a mudança de intenção que encerra esse 

momento de lembrança; ela não é clara na primeira filmagem. Stockwell 

simplesmente muda e sai andando. Na segunda filmagem, quando o rolo cai, essa 

ação quebra o estado de inebriamento dele. Portanto, acompanhamos o momento 

da mudança de intenção, facilitando o entendimento da intenção seguinte. E, por 

fim, ao ver a casa de Mead, na primeira filmagem, a fala Tão brilhantes fica 

restrita à casa, sendo que a mudança de intenção para desconfiado é dada quando 

ele percebe algo que o leva ao movimento de olhar para os lados. Na segunda 

filmagem, a fala Tão brilhantes... Tão brilhantes, retoma a referência das estrelas 

da cidade (em baixo) e do céu (em cima). E a mudança para desconfiado se dá 

quando ele olha na direção da platéia. Ele abre espaço para a participação efetiva 

da platéia, deixando a possibilidade da platéia fazer o papel dos vizinhos, 

moradores de uma cidade assombrada, como a da peça. 

 Analisando os trechos escolhidos é possível detectar alguns problemas na 

representação, recorrentes na primeira filmagem. Em cada momento da 

representação, o ator tem a sua principal intenção. Mas essa intenção aparece 
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como o resultado de um caminho de intenções menores. Isso ocorreu várias vezes 

nos momentos descritos. Por exemplo, na parte em que Mead percebe a aflição 

de Stockwell com a possibilidade de ser um criminoso. Stockwell recorre ao 

controle remoto, isto é, à televisão. Ao perceber esta limitação de Stockwell, 

Mead pergunta O que estão levando de bom hoje, Bob? Stockwell, com falso 

entusiasmo, responde Um grande show! Arranque... É fácil entender o falso 

entusiasmo: ele está com receio de sair, então, ele usa o programa da televisão 

como desculpa. Mas como passar isso para a platéia pela ação e não propondo 

que ela pare, reflita e deduza como eu fiz agora? O fato de o ator conseguir 

contar que ele está sendo falso, de conseguir a intenção internamente, não lhe 

garante o entendimento da platéia. Se o motivo, para a platéia, não está claro, ela 

pode até achar que o ator é ruim por estar sendo visivelmente falso. Na segunda 

filmagem, Stockwell se surpreende com a atitude de Mead ao fazer a pergunta 

sobre a programação, numa tentativa de aliviar a pressão. Isso o leva ao falso 

entusiasmo. Portanto, a platéia pode acompanhar o motivo pelo qual Stockwell 

foi falso. Esse motivo é coerente com o motivo mais geral, colocado no início 

desse exemplo. 

 O ator, talvez por ansiedade, vai para a intenção correta antes do motivo 

que o levará àquela intenção. É o caso de Stockwell, no exemplo anterior, que 

olha para o controle remoto antes do término da fala de Mead De certa forma é o 

que somos, não é? O motivo que leva Stockwell a procurar o controle remoto é 

que Mead confirma a possibilidade deles serem criminosos. A ação de Stockwell 

de olhar para o controle remoto antes do final da fala de Mead, isto é, antes da 

platéia obter esta informação, dificulta a compreensão da idéia. A reação vem 

antes da ação. Mead repete este problema naquela parte em que ele pede 

desculpas, percebe Stockwell absorvido pela televisão, pega as suas coisas e 

resolve ir embora dizendo É melhor eu ir indo. Pega a mochila e depois conta 

que resolveu ir embora. 

 Algumas vezes a intenção de uma cena invade a cena seguinte. É o que 

aconteceu no primeiro trecho, quando Mead pergunta Você está pronto? Ao 
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invés de Mead olhar para Stockwell, ele está olhando para o controle remoto, que 

era o foco da fala anterior O que você quer dizer é não, não! 

 Em outros momentos, o ator faz a intenção correta, mas ele se fecha nessa 

intenção e impossibilita a continuidade do jogo com o outro. Isso acarreta uma 

disputa pela protagonização da cena, confundindo a platéia, que não sabe a quem 

acompanhar. Quando Mead é puxado para dentro da casa por Stockwell, sua 

atitude é olhar direto para a televisão, desvalorizando o jogo proposto pela 

intenção de Stockwell em disfarçar. Mead deveria entender, pela atitude de 

Stockwell, o porquê dele ter demorado tanto para abrir a porta (estava assistindo 

televisão). Na cena dos bichos com as mãos, é com Stockwell que ocorre este 

problema. Na sua caminhada em direção a Mead, durante a fala Um homem que 

nunca teve um show de marionetes dentro da própria cabeça nunca sente falta 

de divertir-se a si mesmo, Stockwell anda olhando para o cubo, não dando 

importância para a fala de Mead. Portanto, a platéia vai ficar confusa entre dar 

importância ou não para a fala. 

  O segundo trecho, do qual esta última cena faz parte, é um momento de 

grande integração e liberdade que antecede a chegada do carro de polícia. Existe 

até a disponibilidade de uma desconexão das personagens, como na parte em que 

Stockwell está tentando fazer os bichos com as mãos e Mead fala de sua solidão. 

Mas logo estão sintonizados novamente, com Stockwell tendo a liberdade de 

questionar Mead sobre a opção de ser pedestre. Na primeira filmagem Mead e 

Stockwell contam a intenção particular de cada personagem, mas não conseguem 

mostrar a ligação entre eles. Esta falta de sintonia da representação dos atores 

propicia a disputa de protagonização e impossibilita que a platéia acredite na 

integração entre eles.  

 A fala e a ação não precisam estar contando a mesma coisa, como já foi 

dito. Um bom exemplo é a cena em que Mead é puxado para dentro da casa e 

pergunta onde Stockwell estava. Stockwell mostra pela ação a verdade – estava 

assistindo televisão – e responde falando – ... no banheiro. Essa dissociação tem 

o propósito de contar que a personagem estava disfarçando. Mas quando essa 
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dissociação não é intencional, ela atrapalha a compreensão do espetáculo. No 

segundo trecho da primeira filmagem, há uma parte que exemplifica bem essa 

colocação. Quando Stockwell se levanta de trás do cubo e questiona Mead, ele 

anda com a intenção de se aproximar de Mead durante as seguintes falas: 

Stockwell: ... A conseqüência não será apenas fazer você se sentir mais infeliz 

em nossa cidade? Mead: Talvez eu esteja esperando pelo dia. Stockwell: Que 

dia? O dia em que os pedestres herdarem a terra? Mead: Do natural ao mais 

inatural e de volta ao natural... A ação de Stockwell não se altera com nada do 

que está sendo falado. Portanto, o que está sendo dito não tem muita importância. 

E este momento é muito importante, porque ele resume a reflexão que o autor 

propõe com esta peça.  

 Esses problemas detectados nesta análise das cenas da primeira filmagem 

acontecem em menor grau em outros momentos da encenação. 

 Ao final dessa etapa do processo de montagem, os três participantes – 

René, Roberto e Eduardo – deram seus relatos juntos 
9
. René, com sua visão de 

diretor, disse “descobri essa possibilidade de, mesmo dentro de um  registro 

realista, você conseguir chegar numa partitura, numa precisão, numa limpeza de 

cena.” Ele esteve ausente em alguns ensaios e, quando voltou, ele notou que o 

espetáculo estava mais limpo, “a percepção por parte do público, de quem está de 

fora, ficou muito mais clara. E sem precisar abrir mão das escolhas todas. Quer 

dizer, é possível pegar uma cena onde as opções, a estética já está determinada, e 

fazer um trabalho, esse segundo momento de limpeza.” Roberto também coloca, 

pela visão de ator, que este caminho não está vinculado a uma determinada 

estética teatral. Com o início da aplicação dos procedimentos, ele fala que a sua 

dificuldade com o texto perdurou “Até que eu descobri que poderia ter uma outra 

razão de dizer aqueles textos. Que tinha uma ação que precisava ser descoberta, 

das personagens. E aos poucos a gente foi montando isso. Isso é, de qualquer 

forma, parte da descoberta de como se encenar um texto. Não deve ter ligação 

necessariamente com essa linguagem, mas a todos os projetos de teatro.” 

(9) Anexo 9: transcrição do relato dos participantes de O Pedestre  
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 Roberto coloca que “essa decupagem era em cima de coisas que estavam 

propostas, mas muitas vezes não repetidas. Muitas vezes o Coutinho falou assim: 

‘o que você quer dizer com isso?’ Então você tinha que parar, pensar: ‘acho que é 

isso que eu quero dizer exatamente.’ Daí você tem que olhar para você, ver o que 

você quer dizer.” Este meu questionamento é fundamental para que o ator se 

coloque e, conseqüentemente, tenha maior consciência do seu papel. Com isso, 

dificulto o caminho fácil em que o ator faz ações prontas, que não foram 

encontradas dentro do processo de montagem. É como Dario Fo diz: “Em teatro, 

o gesto precisa ser reinventado, do mesmo modo como se reinventam as 

palavras. É necessário aprender a partir da realidade, não das convenções da 

realidade.” 
10 

 Com o desenvolvimento da partitura física, Roberto diz que “você 

consegue repetir aquilo, porque você tem um caminho, passo a passo, que você 

está percorrendo. Então, dentro daquele caminho, passo a passo, você vai criando 

possibilidades daquelas emoções, que você foi construindo no decorrer das 

improvisações, virem à tona. É como se você adquirisse uma liberdade grande de 

estar improvisando dentro de coisas marcadas.” No que concorda Eduardo 

quando diz “E essa coisa de – vamos chamar de rígida, mas não é – de decupar 

milimetricamente a cena, não cerceia  a criatividade, não prende a gente naquilo. 

(...) Você não precisava ter falado: ‘a marca é essa, mas não precisa ficar preso, 

pode fazer outra coisa.’ Não. Por ter essas marcas, e a gente se sentir seguros 

nelas, dentro desse chão, acaba surgindo milhões de outras idéias...” 

 Eduardo reforça a idéia de segurança quando diz “Você não fica perdido, 

tem aonde se segurar quando você não está inspirado. Ter sempre a possibilidade 

de fazer um mínimo bom no espetáculo.” Essa preocupação com a qualidade do 

espetáculo também apareceu na fala de Roberto: “De repente você acentua uma 

situação e não outra, isso e aquilo, mas dentro de um padrão mínimo. Isso vai te 

dando liberdade. E aos poucos vai te dando prazer.” Ao referir-se a falas longas e  

 

(10) Dario FO. Manual mínimo do ator, p. 269 
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difíceis, no final do processo elas “já aconteceram, tranqüilamente, porque eu 

estou dentro de uma verdade física minha, de uma atitude física minha.” Este 

estado de segurança, tranqüilidade e prazer contribui para o fazer teatral.  

 No último ensaio desta fase, pedi aos atores que fizessem algumas cenas 

apenas com a preocupação de executá-las tecnicamente, pensando nos 

procedimentos, deixando de lado as emoções das personagens. As cenas ficaram 

ótimas teatralmente. René citou este episódio, em que estava “se preocupando 

simplesmente em executar bem aquela partitura, aquela seqüência. E o ator 

fazendo isso, pensar que está sendo frio, ou que não está passando, mas na 

verdade pra quem está de fora, fica.” E Eduardo tentou explicar dizendo: “... essa 

decupação toda impossibilita a gente de fazer sem emoção. Quer dizer, a ação 

física já traz uma coisa. Comentei outro dia que eu me arrepiava de verdade em 

quase  todas as vezes que eu passava essa cena final. Eu falei: ‘eu não estou 

fazendo nada, eu não procurei ficar arrepiado e fiquei’. A ação física traz isso, 

você não consegue ficar sem se emocionar. Sem precisar pensar naquilo, você 

acaba se estimulando. É o caminho de fora pra dentro. E sobre a ação física a 

gente tem mais controle do que sobre o ‘vou me emocionar, vou ter uma 

memória emotiva’”. Roberto vai por outro caminho para falar da relação da ação 

física com a emoção: “Essa definição das intenções essenciais, ela procura 

recursos físicos para representá-las. Isso é legal! Isso é legal porque te dá uma 

base externa. Você entende que é visível, é concreta, para você de vez em quando 

alcançar o impalpável, o inconcreto, o emocional...” 

 Dario Fo, ao discorrer sobre o mimo e a pantomima, explica: “Por 

convenção, indica-se o verbo mimar uma ação gestual capaz de produzir um 

discurso ou narrar uma história sem o uso das palavras.” 
11

 Partindo deste 

conceito de Fo, a partitura criada pelos atores é a forma como eles estão 

mimando o espetáculo. Roberto confirma isso: “...a gente partiu de um texto 

inicial. E hoje a gente está conseguindo ter mais ou menos claro, um texto nosso.  

 

 

(11) Dario FO. Manual mínimo do ator, p. 267 
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 (...) Aos poucos a gente foi criando uma interpretação nossa. E isso é bastante 

claro. Tanto que se falar assim, faça um texto mudo, a gente consegue fazer o 

texto mudo com verdade, porque tem uma ação que calça tudo isso, que ela é 

verdadeira e aos poucos foi ficando clara para todos nós.” 

 O resultado desta partitura no espetáculo é detectado por René: “...nesse 

caso da partitura, começa a ficar claro quando o teu momento em cena virou um 

texto, é um texto do espetáculo agora. Você já tem uma associação viva dele e 

não uma indicação verbal. Então não me interessa mais o que o autor pedia, me 

interessa o que o espetáculo pede.” 

 Essa experiência na pesquisa trouxe reflexões também por parte dos 

atores. Eduardo trouxe a sensação de atuar em outro espetáculo, que está em 

cartaz, sem ter feito este trabalho: “Eu me senti sujo porque estou jogando um 

monte de coisa fora, estou sujando tudo, estou fazendo milhões de coisas. Eu 

poderia estar escolhendo melhor e direcionando melhor  essas ações nos outros 

trabalhos.” Roberto fala do ofício do ator: “... esse caminho acaba possibilitando 

ampliar um pouco a ação de dizer do ator. Verbaliza uma coisa mas, ao mesmo 

tempo, ele gera impressões diversas, que não exatamente aquilo que ele está 

dizendo. Eu acho que esse caminho tem possibilitado um pouco isso. E a 

consciência disso é muito legal, porque ela não inibe. Ela libera!” 

 Os relatos de René, Roberto e Eduardo, trazem bons frutos, resultado de 

suas vivências com esta abordagem. René é portador da visão do diretor, falando 

de estética, da limpeza de cena e do resultado para quem assiste. Além disso, 

ressalta que este trabalho não impõe uma estética ao espetáculo. Mas que cria um 

texto do espetáculo, resultado indissociável do texto escrito com o texto das 

ações físicas. Meyerhold é enfático quando diz: “A pantomima fecha a porta para 

o retórico e o lugar deste é numa cátedra e não no teatro. Pelo contrário, o jogral 

afirma a arte do ator que se basta; sem se limitar à oratória, o gesto e a linguagem 

dos movimentos exprimem-se em situações cênicas.” 
12

  

 

(12) In Aldomar CONRADO. O teatro de Meyerhold, p. 86 
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 Os atores relatam as suas experiências pelo caminho do físico, 

descobrindo e reafirmando princípios do ofício do ator. No começo era difícil, 

mas aos poucos eles foram dominando a técnica. As palavras usadas em seus 

relatos para essa experiência foram: tranqüilidade, prazer, segurança, liberdade. 

Eduardo pôde até fazer uma autocrítica sobre seu desempenho como ator em 

outro espetáculo em que atua. E Roberto entende que este trabalho fortalece a 

atividade do ator, ampliando o seu canal de comunicação com a platéia e 

possibilitando maior espaço dentro do espetáculo teatral. 

 Concluindo, os relatos reafirmam a qualidade artística e pedagógica dos 

procedimentos propostos nesta tese. 

 



 

 

128 

GLOSSÁRIO 

 

MÍMICA 

 É uma imitação estilizada da natureza, natureza aqui entendida como tudo, 

tanto os elementos mineral e vegetal, quanto os animais irracionais e o próprio 

homem, com seus movimentos do corpo e da alma. Imitação estilizada porque 

com ela busca-se entender, apreender a natureza e transformá-la em código 

cênico, ao invés de mostrar o natural em cena. 

CÓDIGO CÊNICO 

 É o movimento ou ação estilizada que representa algo que foi tirado do 

real (natureza), e que se quer transmitir em cena. E esta estilização é de caráter 

individual, pois cada artista pode realizá-la a sua maneira. O mimo é o autor 

daquilo que representa, sua estética é pessoal, apesar da grande influência de 

mimos famosos. 

CONSCIÊNCIA CORPORAL 

 É o domínio e compreensão que o ator tem de seus gestos e movimentos. 

Tem relação com a qualidade da comunicação de seu corpo em cena. Por 

exemplo: quando na pantomima o ator pega um copo com a mão, ele tem que 

fazer o movimento com a palma da mão e não com os dedos; a força para segurar 

o copo está na palma e não nos dedos. O mesmo acontece com um ator que 

segura um revólver de brinquedo, que precisa saber qual é a parte do corpo que 

sustenta o peso de um revólver real. 

DECUPAR 

 Termo aportuguesado do francês découper (cortar, talhar, trinchar, 

desenhar). É o procedimento de separar intenção por intenção, definindo uma 

ação para cada intenção. O mimo tem no seu movimento o texto. Assim como 

não se fala duas palavras ao mesmo tempo, também não se usa mais do que uma 

intenção por movimento, exceto se a idéia é essa. E a cada mudança de intenção 
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há um momento de imobilidade, o momento da mudança de sentido do 

movimento, que é o tempo para o espectador ler a alteração da idéia.  

MUDANÇA DE INTENÇÃO / RESPIRAÇÃO 

 A mudança de intenção também tem relação com a respiração. Quando se 

inspira vem junto a nova intenção, que aparece inteira na expiração conexa, isto 

é, no momento da ação. Com o texto fica mais claro: inspira-se trazendo a 

intenção do trecho que vai ser dito e, ao ser dito, expiração, a intenção vem 

inteira desde a primeira sílaba. 

LIMPEZA 

 Cada intenção é contada pelo corpo, exigindo uma gesticulação precisa e 

elaborada. É o que se chama de "limpeza" de gesto, de movimento, isto é, 

precisão na representação. O gesto e o movimento são intencionais, codificados, 

dando vida às idéias e emoções. 

NEUTRALIDADE  

 É a minimização da história presente no corpo do artista, sob o 

pressuposto de que tudo o que vivemos não será jamais apagado. Fazendo uma 

analogia com cores temos: a história é como traços coloridos no corpo e o 

trabalho de conscientização vai minimizando esses traços, transformando-os em 

cores pastéis. Ao construir uma personagem, o mimo escolhe as cores pertinentes 

e torna a tingir em cores fortes, isto é, amplia as suas características pessoais que 

se referem às da personagem. Quando se olha de longe vê-se praticamente só as 

cores fortes, pois as cores pastéis parecerão brancas. Um exemplo é a pessoa que 

tem a cabeça projetada para frente, característica do ser racional, e faz o papel de 

um romântico. A sua característica pessoal irá atrapalhar a comunicação daquela 

personagem. Se esta pessoa não minimizar esta característica todas as suas 

personagens serão “racionais”. 

 A neutralidade é estar presente em cena contando apenas: "eu estou aqui". 

A platéia, ao se deparar com um mimo na postura neutra, deve vê-lo cheio de 

energia e na iminência de iniciar uma ação, que não se sabe ainda qual é. 



 

 

130 

 A ação com neutralidade é a ação sem adjetivos. Por exemplo, quando se 

observa um andar neutro deve-se ver apenas o ator andando; não se pode ver o 

ator andando apressado, ou pensativo, ou amedrontado, ou... 

ECONOMIA DE MOVIMENTO 

 É importante na elaboração das ações cênicas. A intenção é que cada 

movimento, cada gesto represente uma idéia no seu estado mais puro. Para isto o 

mimo usa o seu próprio referencial, achando qual é o movimento que aquela 

idéia ou sentimento o leva verdadeiramente a fazer, e codifica-o. Então, ele trará 

a sua verdade através do gesto, do movimento, e não pela emoção original. 

IDENTIFICAÇÃO 

 O processo de identificação é um dos pontos técnicos mais importantes. O 

mimo reflete no seu corpo um objeto, com as suas características e proporções. 

Ao se colocar uma linha na agulha, o corpo do mimo se curva, arredondando as 

costas (a relação é com o buraco da agulha); quando passa, puxa a linha 

alongando o corpo (relação com a linha). Este também é um processo de 

estilização pois, após definir os aspectos do objeto, o mimo os refaz em função 

de sua proposta cênica.  

 A identificação com o tamanho do objeto se dá em relação ao número de 

articulações utilizadas no movimento. Para abrir um cofre basta girar dois dedos, 

pois o botão é pequeno; já para a tampa de uma maionese usa-se os dedos e o 

pulso; para a direção de um automóvel, também os braços; se fosse uma direção 

de 1,5 metros de diâmetro, todo o corpo se moveria. Esta mesma relação pode ser 

feita com a força. Quanto mais força, mais articulações são envolvidas. Um 

exemplo real é dado pelo borracheiro quando fecha a prensa quente, que fixa o 

remendo no furo; começa girando só com uma mão, passa a apertar com as duas 

mãos e termina usando o corpo todo. 

 Todo este processo de identificação é feito também com objetos abstratos. 

A complexidade aumenta quando se tenta achar as características de uma 

temperatura, de um preconceito ou de uma sensação. 
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 A identificação é uma estilização da natureza. O corpo reage a tudo aquilo 

com que ele se relaciona. O corpo fica de uma maneira no frio e de outra no 

calor; próximo de uma estátua de pedra e de um ser humano; triste e alegre. 

Portanto, são dados extraídos do real através da observação do cotidiano, com 

posterior elaboração e codificação. 

FOCO 

 É o ponto para onde deve convergir a atenção de todos. Viola Spolin 

define como a “atenção dirigida e concentrada numa pessoa, objeto ou 

acontecimento (...)” 
13

.
 
Na cena, foco é o que está contando a história. Na maioria 

das vezes é o ator, mas pode ser um objeto, a coxia etc. No ator, foco é a parte de 

seu corpo que está contando a história. Para isso, é necessário consciência 

corporal. Técnicas como segmentação, contraponto, variação de tônus, 

interindependência das partes do corpo, desenvolvidas pela mímica, fazem com 

que o ator execute o foco com maior precisão. 

CONTRAPONTO 

 É um dos instrumentos técnicos utilizado pelo mimo em relação ao 

espaço. Ele amplia o espaço da cena. Um exemplo: um objeto voador decola do 

chão, o mimo suspende o seu corpo representando-o. Mas quando o objeto 

transcende o espaço de representação, o mimo faz o movimento inverso, 

abaixando-se. Com isso ele cria espaço além do limite real.  

VARIAÇÃO DE TÔNUS: TENSÃO E RELAXAMENTO 

 Tônus definido como a atividade de um músculo em repouso aparente.
14 

Relaxamento, quando o tônus é adequado para a execução de uma determinada 

tarefa, e tensão, quando o tônus é acima do necessário. Onde há tensão existe 

informação, onde há relaxamento, neutralidade. Com isso o mimo vai 

construindo o seu “texto” através de gestos e movimentos.  

 

 

(13) Viola SPOLIN. Improvisação para o teatro, p. 340 

(14) Mais informações ler em Gerda ALEXANDER. Eutonia, p. 12 
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SEGMENTAÇÃO 

 Uma divisão do corpo que proporciona independência entre as partes e 

maior precisão dos movimentos. Com a segmentação é possível, por exemplo, 

ser percebido qual o trecho do corpo que está recebendo um empurrão. No eixo 

vertical, existem as cinco articulações do mimo: a articulação da cabeça, que é a 

do crânio com a coluna vertebral; do pescoço, que é a da coluna cervical com a 

dorsal; do peito, é o movimento da coluna dorsal, enquanto que a lombar 

permanece imóvel; da cintura, é o movimento da coluna lombar, com o sacro 

parado; e finalmente da bacia, que é a do quadril com o fêmur (direito ou 

esquerdo). 

 Os movimentos básicos do mimo, usando as suas articulações, são: 

rotação, inclinação e translação.  

 A rotação consiste em girar no eixo vertical as 5 articulações do mimo, de 

maneira particularizada: o crânio gira até o limite, sem mover a coluna cervical, 

que gira sem mover a dorsal, e assim sucessivamente, de uma maneira 

seqüenciada, ou cada articulação independente. 

 A inclinação é a flexão das 5 articulações no sentido lateral, direita ou 

esquerda, e frontal: o crânio inclina até o limite, sem mover a coluna cervical, 

que inclina sem mover a dorsal, e assim sucessivamente, de uma maneira 

seqüenciada, ou cada articulação independente.  

 A translação é a inclinação simultânea de duas partes em sentidos opostos: 

a articulação da cintura inclina para a direita e a do peito para a esquerda, 

resultando no deslocamento para a direita dos ombros, pescoço e cabeça, sem 

movimentar essas partes. 

INTERINDEPENDÊNCIA DAS PARTES DO CORPO  

 Além das próprias articulações, o mimo desenvolve a independência em 

todas as outras partes de seu corpo. Por exemplo: a mão se movimenta em todas 

as direções sem que o antebraço se mova, sendo que todo o corpo está com a 

intenção de executar os movimentos da mão. Na técnica de Tomaszewski, para se 
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fazer os movimentos das partes busca-se o mínimo de esforço: quando se levanta 

um braço para pegar um objeto no alto, o movimento começa pelo braço, depois 

o antebraço e finalmente a mão. O mimo pode movimentar - ou fazer a intenção 

de - apenas uma articulação, ou uma pequena parte do corpo, direcionando a 

atenção do espectador para a parte do corpo que está comunicando algo. Isto é 

economia de movimento e limpeza de gesto. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Esta tese tratou de organizar os procedimentos de uma prática de 15 anos 

de pesquisa. Uma abordagem que contribui para o aperfeiçoamento da 

representação teatral, através de exercícios que levam o ator a uma maior 

precisão e consciência de seu ofício. Isso é confirmado em todos os relatos dos 

artistas, diretores e atores, que vivenciaram esses procedimentos.   

 O enfoque está na interface entre o espectador e o ator. Isto é, sobre o 

resultado codificado das ações dos atores em uma cena teatral. A busca da 

excelência na qualidade de comunicação do corpo do ator é o objetivo desta 

pesquisa.  

 A pesquisa bibliográfica cumpriu uma importante função nesta pesquisa, 

situando sobre quais parâmetros do pensamento teatral se insere a prática desses 

procedimentos. 

 Evreinov, por exemplo, coloca a sua visão sobre a necessidade do fazer 

teatral como uma parte da natureza humana. Os princípios dos mestres de mímica 

Henrik Tomaszewski, os quais constituem a minha base técnica, e Étienne 

Decroux, um dos mais importantes mestres do teatro ocidental deste século, são 

fundamentais nesta pesquisa. 
 

 Dario Fo também vai buscar nos mimos matéria prima para suas pesquisas 

teatrais. “Entre os gregos e os romanos, entretanto, mimar significava usar o 

corpo e a voz, vestir máscaras, saltar com pernas-de-pau, realizar jogos 

acrobáticos, atuar dançando e cantando... Ou seja, usar todos os meios. (...) 

Porém, para evitarmos equívocos, vamos aceitar a convenção moderna: mimo é 

igual a atuar sem palavras.” 
1
 

 

(1) Dario FO. Manual mínimo do ator, p. 267 
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 Esta é a mesma fonte de Meyerhold. Ao falar sobre a importância do 

comediante ambulante, ele afirma que “a pantomima fecha a porta para o retórico 

e o lugar deste é a cátedra e não o teatro. Pelo contrário, o jogral afirma a arte do 

ator que se basta; sem se limitar à oratória, o gesto e a linguagem dos 

movimentos exprimem-se em situações cênicas.” 
2
 

 Peter Brook traz este pensamento para os dias de hoje, quando faz uma 

comparação entre a natureza realista do cinema e o teatro. “Se nos limitarmos a 

colocar duas pessoas lado a lado num espaço vazio, a atenção dos espectadores se 

estenderá aos menores detalhes. Para mim, aí está a grande diferença entre o 

teatro, em sua forma essencial, e o cinema.” 
3
 

 Quanto aos relatos de Carlos Alberto Soffredini, Rosi Campos e Juliana 

Jardim, é interessante como são tão ricos em conceitos teatrais, apesar da grande 

distância temporal entre a vivência dos procedimentos e os depoimentos. Mesmo 

Rosi, que assumiu não ter tido uma formação teatral organizada, faz reflexões 

sobre a técnica utilizada e desabafa que sente falta deste tipo de formação para o 

ator. É rico em reflexões e em detalhes o relato de Juliana, que em determinado 

momento disse que lembrava-se de quantos passos dava para chegar perto da 

outra personagem nos dois teatros onde o espetáculo se apresentou. Aquecida 

pelo seu próprio relato, ela recorda de detalhes de cena, mesmo passados três 

anos da apresentação do espetáculo com a minha direção. Soffredini diz que não 

adianta um ator ter uma compreensão clara da teoria, sem ter a prática. Ele 

concorda com a proposta da tese em utilizar um trabalho prático. Ele é enfático: 

“Tem que ser prático mesmo.” 
4
 

 

 

 

 

 

(2) In Aldomar CONRADO. O teatro de Meyerhold, p. 86 

(3) Peter BROOK. A porta aberta, p. 22 

(4) Anexo 1: Transcrição do relato de Carlos Alberto Soffredini 
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 Através dos relatos depreendemos que os procedimentos descritos nessa 

tese levam a um processo de reflexão e aprendizagem pessoal. Portanto, essa 

abordagem tem um caráter de formação e de pesquisa na área da prática teatral. 

A busca pela precisão em cena não é novidade para os mestres, como vimos no 

primeiro capítulo, nem para quem pensa e faz teatro. O que se percebe, por esses 

relatos, é que os procedimentos propostos são eficientes para atingir o objetivo da 

limpeza, da precisão. 

 Soffredini, comparando com o início do nosso contato profissional, diz 

que “hoje em dia a tua área é outra, você vai mais além. É por isso que eu digo: é 

complicado, porque vira teatro, no sentido mais amplo. Eu acho que a limpeza 

que você procurou no gestual, ela acabou também se conseguindo ou se 

procurando no canto e na técnica vocal, e na interpretação, e tudo isso acabou 

sendo uma coisa só. Eu acho que você já extrapolou, não é mais só a técnica.” 

 Essa forma de fazer teatro é desvelada no capítulo sobre a minha praxis. O 

meu processo de montagem de um espetáculo é exposto, desde a vontade de dizer 

algo em cena enquanto artista, passando pela criação das cenas, pela concepção 

da encenação, até o espetáculo pronto 
5
. São os mesmos princípios utilizados na 

montagem de O Pedestre, assunto de que trata o quarto capítulo.  

 O espetáculo Fala Ou Não Fala? confirma que o teatro que eu faço está 

inserido no pensamento teatral apresentado no primeiro capítulo. A síntese do 

roteiro traz a essência do fazer teatral: as personagens criam histórias e, a partir 

de poucos elementos, atuam acreditando no jogo proposto, dentro do universo da 

fantasia. A platéia é estimulada a contribuir para o resultado cênico com a sua 

imaginação. O mesmo objeto cênico, o bauzão, é usado como barra de ginástica, 

barco, chuveiro, tanque de areia movediça, berço, traves do gol e nave espacial. 

Como disse Meyerhold, “as formas cênicas são intencionalmente intensificadas: 

nada sobre o palco deve ser fortuito.” 
6
 As personagens são dois meninos e os  

 

 

(5) Anexo 10: vídeo do espetáculo Fala Ou Não Fala? 

(6) In Aldomar CONRADO. O teatro de Meyerhold, p. 51 
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atores estão representando crianças. Eles não buscam se transfigurar nas 

personagens através de maquiagem, perucas, roupas. O figurino também está 

representando roupas infantis; elas não imitam roupas infantis, as crianças não 

usam roupas como aquelas. No entanto, os espectadores acreditam, mesmo vendo 

dois adultos representando, reconhecem-se na história ali contada e se 

emocionam. Portanto, é a verdade teatral que torna crível a apresentação.  

 O espetáculo Fala Ou Não Fala? também contribuiu na formulação do 

meu pensamento teatral exposto no primeiro capítulo desta tese. Eu tive a 

possibilidade de confirmar e ampliar os princípios ali propostos a partir de um 

olhar crítico sobre o espetáculo. Ao criarmos o espetáculo com a base já pronta 

do cenário e do figurino, pudemos utilizá-los, adequá-los, para que tudo tivesse 

um sentido cênico maior que o de estar simplesmente decorando. Radicalizamos 

na proposta do jogo, da síntese, de propor à platéia que colaborasse na criação do 

espetáculo. Como afirmou Meyerhold, “a nova concepção de direção obriga o 

espectador a completar pela sua imaginação as alusões feitas em cena.” 
7
 

 A experiência da montagem e apresentação do espetáculo Fala Ou Não 

Fala? contribuiu muito para a etapa de montagem do espetáculo didático O 

Pedestre, tanto pelo fato de estar atuando, pois me deixa treinado na técnica, 

quanto pela aplicação dos procedimentos. Um exemplo foi a mudança, depois da 

aplicação dos procedimentos, na primeira cena: Eu entro em cena subindo por 

uma escada imaginária, atrás de um anteparo. Paro no limite de sair de trás do 

anteparo. Olho o ambiente com dificuldade para enxergar, por estar escuro. 

Newton aparece depois, no meio do anteparo, como se estivesse pulando de 

alguns degraus abaixo, gritando Tcheu ver! 

- Antes: Eu subia, olhava e, em seguida, assustava-me com o grito de Newton. 

- Depois: Eu subo, olho, faço uma expressão de que já vi tudo e, então, assusto-

me com o grito de Newton. 

 

 

(7) In Aldomar CONRADO. O teatro de Meyerhold, p. 38 
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- Comentário: essa pequena diferença de uma ação é muito importante para se 

contar a história. Com a expressão “já vi tudo”, a minha personagem completa a 

ação de olhar o espaço. Essa ação também serve para a platéia ter o primeiro 

contato com a personagem e, por isso, é fundamental que ela possa ver uma ação 

completa dessa personagem. Só então aparece a personagem de Newton. 

 A mudança na qualidade teatral da cena, após a aplicação do método 

proposto, dá-se não necessariamente adicionando uma ação ou alterando o 

movimento do ator, que às vezes acontece, mas pela mudança de sua atitude, que 

passa a ser mais consciente das regras do jogo.   

 Nesta tese eu não estou falando sobre a preparação do corpo para a cena 

ou de métodos de criação de um espetáculo. Eu trato de procedimentos para um 

corpo já preparado, para uma cena já criada, quando ela está (quase) pronta.  

 É importante frisar que a proposta não é de dominar o que a platéia deve 

receber, isto é, dominar a recepção da história que está sendo contada. Mas que o 

ator possa transmitir com precisão todos os dados da história criada, o que vai 

muito além dos dados fornecidos pelo texto literário. 

 Em relação à minha busca da precisão no contar a história, Juliana disse 

em seu relato que “parece que essa palavra ‘contar’ também é muito presente no 

seu trabalho, no jeito como você trabalha. Então, ‘conto isso, depois conto 

aquilo’; é sempre pequenas ‘contações’.” 
8 

 Nesta idéia de contar a história está contido o princípio da construção da 

partitura cênica: a criação do texto das ações físicas. Roberto chegou a afirmar 

que poderia fazer todo o espetáculo sem dizer uma palavra, pois há uma 

seqüência física que o guia. René, com sua visão de diretor, percebe além disso. 

Ele diz que o texto escrito e o texto das ações transformam-se em um, o texto do 

espetáculo. O que a platéia vai acompanhar é o texto do espetáculo, e não aquilo 

que o autor do texto escrito quis dizer. Portanto, o texto literário é um dos 

instrumentos que o ator se vale para contar uma história. Isso é diferente da visão 

do ator como instrumento para contar a história do texto literário. 

(8) Anexo 3: Transcrição do relato de Juliana Jardim 
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 A intenção não é de ser contra a palavra, mas de valorizá-la. “O mimo só 

funciona se, a partir do gesto, conseguimos obter efeitos e comunicações mais 

claros e eficazes do que os obtidos quando usamos somente a palavra. Mas há 

discursos que podem ser transmitidos com muita clareza mediante o uso da voz. 

Então por que tentar dar um nó em pingo d’água gesticulando como loucos?” 
9
  

 Em outras palavras, esses procedimentos ajudam o ator a entender a sua 

função na linguagem teatral, e conseqüentemente melhorá-la. Fazendo uma 

correlação com a linguagem escrita, os procedimentos levam o ator a parar, 

refletir, entender e definir cada palavra (ação), cada frase e parágrafo (cena), até 

escrever a história toda (espetáculo).  

 Estes conceitos transparecem nos relatos dos artistas no segundo capítulo, 

Carlos Alberto Soffredini, Rosi Campos e Juliana; no terceiro capítulo, Newton 

Yamassaki; e no quarto capítulo, René Piazentin, Eduardo Leão e Roberto Leite. 

Entre eles existem semelhanças nas colocações. A começar pela necessidade de 

ter uma atitude ativa no processo, questionando-se e definindo o que se quer 

contar em cada momento. Os atores, Rosi, Juliana, Newton, Eduardo e Roberto, 

demonstraram a compreensão de que o caminho proposto é pelo físico, e que, 

dentro da realidade de cada um, conseguiram assimilar a técnica. E 

conseqüentemente eles dizem que, após a aplicação dos procedimentos, ficaram 

seguros, foi tranqüilo fazer o espetáculo, e foi possível até sentir prazer em atuar. 

Os diretores, Soffredini e René, fizeram a mesma colocação após se ausentarem 

em alguns ensaios. Afirmaram que, ao voltarem aos ensaios, o espetáculo estava 

limpo. Juliana engrossa o coro dos diretores que vêem essa abordagem como 

desvinculada de uma estética. E, finalmente, todos os artistas falam da melhora 

da qualidade do espetáculo a partir da busca da precisão imposta pelos 

procedimentos propostos. 

 

 

 

 

(9) Dario FO. Manual mínimo do ator, p. 268 



 141 

 Esta abordagem resulta como um facilitador da prática teatral, já que o 

ator entende melhor os princípios de seu ofício. Roberto, após trabalhar com os 

procedimentos em uma cena, disse espontaneamente que fazer teatro é mais fácil 

do que a gente faz.   

 Peter Brook confirma essa percepção dos artistas, quando diz que “não 

podemos ignorar que expressamos incessantemente milhares de coisas com todas 

as partes do corpo. Não temos consciência disso na maior parte do tempo, o que 

leva o ator a uma atitude corporal difusa, incapaz de magnetizar a platéia.” 
10 

 Por fim, esses procedimentos desenvolvem no ator o que considero básico: 

a qualidade de se comunicar, de ser entendido, fazendo o papel de um líder que 

guia a platéia pelo caminho das idéias, emoções etc. 

 O pensamento contido nesta tese não traz nenhuma novidade, mas fazer 

uma tese sobre a prática teatral, descrevendo e refletindo sobre procedimentos 

aplicados no último momento do processo de criação de um espetáculo, quando a 

cena já está quase pronta, foi um desafio muito grande. 

 Também acredito não ser novidade a idéia de mímica como algo mais 

amplo do que as técnicas ilusórias. A mímica é uma técnica de ator, que trata da 

qualidade da comunicação do corpo – postura, atitude, movimento e gesto – e da 

essência da linguagem teatral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Peter BROOK. A porta aberta, p. 57 
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Transcrição do Relato de Carlos Alberto Soffredini 
 

Fita 1 – Lado A 
 

Coutinho (C) – Então, hoje é vinte e ... Trinta de março de 99. Estamos aqui na 

casa do Carlos Alberto (do Beto) – todo mundo sabe quem é... (risos). 

 

Soffredini (S) – Carlos Alberto Soffredini... 

 

C – Então... esteja a vontade para dar o seu relato.  

 

S – A linguagem, essa forma de teatro que eu acabei pesquisando, vai ter que 

começar lá... numa introdução do teatro com que eu trabalho, e que eu fui 

começar a descobrir que existe uma forma popular de representação. Quase que 

perseguindo, ou repisando os passos do Brecht (só que ele trabalha em alemão, e 

eu não sigo o teatro alemão). E dentro disto, essa linguagem, o que a gente tem 

(resumidíssimo, né; ela é várias coisas), ela é uma forma de interpretação que 

foge completamente ao naturalismo, na representação. Ela é boa no momento que 

nós estamos vivendo, porque ela foge à representação que tem a ver com a 

televisão, ela foge à representação que tem a ver com cinema, ela teatraliza a 

representação. E o que nos interessa especificamente é que ela formaliza. Vou 

dizer algumas coisas que podem ficar meio soltas, mas elas têm todo um sentido 

para quem pensa  Stanislavski mediamente. O ator pensa na forma. Ele diz para o 

público. E ele tem presente, o tempo todo, que o público está presente. Quer dizer 

que é para ele que ele está fazendo. Então o formato é muito importante; a forma 

como aquilo vai. Então, acabei dividindo o trabalho do ator em quatro 

instrumentos – que são a cabeça e a alma, que são menos palpáveis, que são 

passíveis de desenvolver (a cabeça que é o conhecimento do texto, da 

comunidade, do mundo que vive, enfim, essa coisa que o artista tem que ter; a 

alma que é a sensibilidade, que para o artista não existe, nem o popular e nem o 

culto); a voz, que é a forma de expressar (o personagem da linguagem, o 

personagem do teatro popular, ele tem uma voz; não é que nem o personagem 

realista (Stanislavski ama o teatro naturalista, que tem a voz do ator) – você pode 

criar, no teatro popular, uma voz para o personagem; você vai formalizando. 

Então o que importa é curtir o corpo. O personagem, o teu personagem,  tem um 

corpo, tem uma forma de andar. Eu vi recentemente (eu sou sempre meio 

atrasado para as coisas); eu vi bem recentemente o tal Central do Brasil. E essa 

senhora, a dona Fernanda Montenegro, ela tem um andar, de repente, você vê 

uma hora em que ela está na estrada com o menino; ela tem um andar que não é 

dela. A Fernanda não faz realismo, nem quando ela faz cinema. Ela já falou isso 

numa entrevista, por isso eu estou tendo a oportunidade de falar. Eu admiro muito 

uma coisa dessa. Porque mesmo quando ela faz televisão que é o reinado da 

interpretação naturalista, ela não faz naturalismo, ela faz... Ela projeta, ela 

teatraliza. E é incrível isso, porque ela arrumou um andar para aquele 

personagem. Você acredita completamente. Então, é isso aí que é. Agora, esse 

trabalho de mímica que o Coutinho traz para esse tipo de coisa. Se você tem um 
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corpo, e se o personagem precisa ter um corpo elaborado, você tem que ter 

consciência desse corpo. E a mímica, nenhuma técnica melhor para dar a 

consciência do corpo do que a mímica; para saber o que é o gesto, para 

conscientizar o ator do seu corpo. De todos os pedaços, membros e articulações, 

músculos e ossos, e tudo mais, e energias que saem dos ossos, essas coisas todas 

malucas que vocês adoram mexer e o que isso passa; como é que isso desenha na 

cabeça do espectador. Porque é assim: uma das coisas que o teatro popular me 

ensinou... Eu tive uma passagem, para construir a linguagem, pela arte oriental – 

arte em geral: artes visuais, plásticas, como o teatro. O teatro oriental, 

principalmente o teatro japonês. E o que a arte em geral, a manifestação artística 

japonesa me ensinou foi a exatidão. É aquela história que eu falo sempre: ator 

tem um naturalismo...  A gente na vida real, a gente faz muito gesto (sempre com 

a mão), a gente põe muita coisa, a gente balança demais e eu não sabia. Eu nunca 

soube direito como é que é. Eu não sabia falar para o ator assim, “você não fica se 

mexendo demais, porque senão...”.  É que nem ver uma televisão; agora não tem, 

mas antigamente tinha uma tal de horizontal que a televisão ficava passando, e 

não fixava a imagem. Então dava uma aflição o ator. Até hoje tem atores 

profissionais, gabaritados, que eles não param. Então, aquilo te leva a dispersar 

completamente. Essa coisa de fazer o gesto, é um gesto. É o gesto, o que 

significa. Então é a história do signo, o teatro sendo..., o quadro sendo...; o 

cenário, as cenas no quadro, e o quadro tem os signos que vão contar para o 

espectador o que você quiser contar; criar no espectador as emoções que você 

quiser criar, os climas, as circunstâncias, as idéias, as reflexões que você quiser 

que ele tenha. E tem que ser com signos muito exatos. Quando você vai repetir no 

palco a vida, você repete a vida... A vida é muito poluída, ela é muito cheia de .., 

com muita coisa. Você está aqui e você está vendo um monte de cores, de luzes, 

formas, e na arte não interessa, na arte você tem que selecionar o que conta, o que 

realmente significa o que você quer passar. E o oriental faz isso como ninguém. É 

magistral. Na dança, até nas artes marciais; as lutas nunca são feitas para ganhar, 

e sim pela dança em si, pelo gestual em si. E o golpe é perfeito, porque o golpe, 

ele vai exatamente aonde tem que ir, e a defesa também é exata, para defender 

aquele golpe. Então não pode ser nem um pouquinho para cá, nem um pouquinho 

para lá, tem que ser ali. E é só aquilo. Não é que nem luta de boxe que você fica 

pulando (isso é bem ocidental), você fica pulando na frente do adversário e deixa 

ele tonto. Ele cai de tontura, não cai de soco. Então a mesma coisa é o teatro. E 

essa técnica da limpeza foi a mímica, foi essa técnica tua que levou, que trouxe a 

consciência; dá a consciência do ator. Primeiro, do que é compor. Que é 

complicado. Parece fácil, mas não é. Falta nas escolas, inclusive nas melhores do 

Brasil, falta tempo para o ator desenvolver melhor o corpo; o que é o corpo do 

ator. Falta tempo, a verdade é essa. É tudo muito rápido, muito como é nos dias 

de hoje. Então o ator sai com pouca noção do que ele tem, quais são as respostas 

dele, o que ele pode usar do corpo, do corpo dele. Só um trabalho voltado para 

isso resolve – para primeiro fazer ele ter consciência de quem ele é, dos limites, 

da dimensão do corpo dele. E do que ele pode usar e não pode usar. É engraçado 

porque eu acabei, a gente acabou até colocando isso nesse trabalho. É mais difícil 

fazer o ator não fazer do que fazer ele fazer. Porque fazer ele faz demais. O 
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complicado é dizer, “Não faça, pelo amor de Deus”. O ator sempre faz muito, e o 

muito não significa. É difícil fazer o que significa. Aquele pouco, aquele único 

que é o que interessa. Eu acho que essa forma me levou a dar... O teatro, para 

mim, nada mais é (essa linguagem, a minha direção, o que tem acontecido com 

ela), por mais próximo do realismo que eu tenha feito algumas peças, nunca é 

realista. Eu sempre tenho perseguido essa forma de dirigir. Primeiro, saber com 

certeza que o teatro não é nenhuma parafernália; o teatro é o ator. Você não 

precisa ter cenário, você não precisa ter figurino, você não precisa ter... Não tendo 

essas coisas você tem teatro. Não tendo o ator você não tem teatro; o teatro é a 

arte do ator mesmo. Não querendo citar o Tablado; o Tablado foi a minha 

paixão... Então, até hoje, por mais perto do naturalismo, eu sempre procuro essa 

coisa essencial. Essa coisa que vem desse teatro popular, que vem desse teatro 

onde o que importa é o que conto, a história, é o que vem para mim. O teatro é 

um meio de comunicação. É uma forma de você sentar lá e receber alguma coisa. 

E essa passagem para mim é cada vez mais importante, é super importante. E ela 

se faz com a voz exata, com a limpeza de signos, com a limpeza do gestual. Com 

a exatidão do gestual. Se tiver muito, a gente não vai entender. Eu também queria 

deixar claro que essa coisa toda é muito técnica. Dentro do meu processo de 

trabalho, quando eu estava muito próximo da pesquisa (que eu fiz durante 5 anos 

no teatro, não 5 anos consecutivos, interrompendo, enfim, eu fiz em termos 

participantes, e muitas vezes temporadas, e colhi o material que foi a forma de 

interpretação que eu desenvolvi); quando eu montei coisas muito próximas da 

pesquisa, eu não fiquei satisfeito com o resultado, embora o peão da linguagem, 

essa coisa que eu acabei de falar, essa coisa do formal, da triangulação com a 

platéia (isso eu não falei, mas é um dos dados da linguagem – a triangulação que 

é hoje em dia muito conhecida. Quando eu estava muito próximo da pesquisa, 

que eu já tinha descoberto o centro da comunicação que precisa ter com a platéia 

uma cumplicidade muito grande (o centro da representação é a platéia); você não 

tem aquela coisa que tinha muito, e ainda tem por aí: “Não, porque o olho no 

olho”... O “olho no olho” é uma bobagem, é uma das formas de se comunicar em 

cena, tem outras milhões... Tem a voz dele que tem uma energia outra; tem a 

energia que vem dele; tem mil jeitos. Eu já estava trabalhando (porque eu percebi, 

claro, o teatro popular não é assim, o teatro popular é o olho na platéia), o outro 

está ali para, junto com você, conquistar a platéia; é para ela que você está 

dizendo. E aí eu já trabalhava isso. Eu fui descobrir, quando eu estava muito 

tempo então voltado para essa coisa, quando eu estava próximo da pesquisa, eu 

não sabia como preparar o ator, como fazer o ator chegar a um resultado bom. 

Porque eu não tinha percebido que eu precisava de um ator que tivesse um 

domínio técnico. Porque é uma coisa muito importante da gente observar. 

Evidentemente que a técnica, ela não pode nunca ser considerada como um fim 

em si. Esse trabalho de mímica, esse trabalho que você faz, é um trabalho em que 

o ator tem que ter uma consciência clara de que ele tem que dominar aquilo para 

aquilo ser natural nele. Para que o espectador não veja que ele está lá fazendo 

uma puta força para ter domínio do gesto, para se fazer o gesto um, e não muitos, 

para ter limpeza. Isso tem que ser super natural e, por isso, ele tem que trabalhar 

muito com o corpo dele para o corpo dele não ser um empecilho. E com o tempo 
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eu fui percebendo que os atores (a gente teve um grupo, né, com o qual você 

trabalhou, de anos) e a gente foi percebendo que alguns atores foram ficando, não 

desenvolveram mesmo, e outros que eram mais espertos e mais interessados, e 

mais envolvidos, desenvolveram. E esses atores, realmente, você começa a 

trabalhar com eles, quando eles começam a dominar essa técnica, quando eles 

têm um domínio técnico, você vai ao infinito com eles. Ele responde a tudo o que 

você pedir. E o que eles acham que o personagem deles pede. Então eu acho que 

é bem legal a gente saber que nada, nada substitui a compreensão, aqueles dois 

instrumentos no qual eu falei, a cabeça e a alma, porque nada substitui o 

compreender o personagem, o saber o que ele é, saber o que você quer dizer para 

platéia, enfim, todo esse lado que é, não intelectual, é... 

 

C – Interior ... 

 

S – É, interior, é humano; é o lado mais humano. É também técnico, porque você 

desenvolve a técnica, a cabeça. Você tem que ler jornal, você tem que saber o que 

está passando no mundo – isso é uma técnica também. O ator, acho que é o cara 

que tem que diariamente estar informado do que está acontecendo. Isso aí é uma 

técnica, você adquire. Assim como com a sensibilidade você não adquire; você 

adquire o costume de perceber algumas coisas que é ... A pessoa que não tem a 

sensibilidade desenvolvida, tecnicamente não vai perceber. Num quadro, num 

livro, numa poesia, numa música, enfim, são coisas que você precisa ter na vida. 

Porque de onde o ator vai tirar material para trabalhar, senão da vida? Então se 

ele não tiver a sensibilidade para captar a vida, ele pode começar perfeitamente 

captando a arte, que é uma condensação, uma vida repensada, recriada, sei lá. 

Nada substitui esses dois instrumentos, eles têm que ir junto, você tem que 

desenvolver junto com o ator, com os outros. Mas esses outros dois são 

fundamentais. Não adianta um ator ter uma compreensão clara da teoria, dessa 

linguagem que a gente está falando; por isso que você está falando, desse teu 

trabalho, que tem que ser uma coisa prática. Tem que ser prático mesmo. Porque 

não adianta você saber a técnica na mímica, como é que é. Você lê o livro de 

Marcel Marceau, nem sei se tem. Mas se tiver, você pode ler o quanto você 

quiser, se você não for lá e fizer, não adianta. E se você não fizer até aquilo lá se 

incorporar, se entranhar em você, e aquilo não ser mais um empecilho para você, 

não vai resultar. Então acho que todas as quatro técnicas têm que estar 

absolutamente incorporadas, dominadas. E quando o ator não domina uma delas, 

você percebe. Você sente. Ele fica para trás, ele fica menor. Ele fica um ator de 

menos qualidade. E pode até ter o que se chama talento, que eu chamo mais de 

vocação, ele pode até ter uma vocação, você pode até dar de cara com uma 

pessoa, dar de cara com uma fulana que se investir, vai. Tem lá aquele jeitão que 

é preciso para fazer. Mas se não tem essa ponte, se essa ponte não está assentada, 

fica mais difícil. Não vai conseguir se comunicar com tanta facilidade.  

 

C – Bom, nós fomos trabalhar a primeira vez em 86, na Carreira do Divino, 

numa montagem com o grupo do Núcleo ESTEP. Que era inclusive, tinha saído 

alguns, tinha entrado novos... Não tinha uma coisa assim, naquela montagem?  
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S – O elenco tinha uma variação, mas o que era mais importante, assim,  nessa 

área, como eu estava te falando, eu tinha essa idéia de que precisava de ter um 

ator técnico. E evidentemente no grupo ESTEP, para variar, eu não tinha um 

puto, para eu pagar ninguém. Então eu comecei a apelar mesmo para os amigos. 

A primeira pessoa, olha que loucura, que apareceu lá, tinha uma noção de 

mímica, deu umas coisas para eles... Depois veio outro que tinha umas noções de 

peça, tal. Tudo amigo meu, que eu convidava, ia lá e fazia. Depois veio um outro 

pessoal. Eles ganharam também umas noções de mímica, então tudo estava meio 

assim, não tinha nada muito... Um lance amigável. Até que apareceu o Paulo 

Yutaka, que fez uma proposta, ele queria que eu fizesse um texto, “mas você 

precisa me pagar, porque não dava para eu ficar escrevendo texto” –, mas daí o 

Paulo de tanto insistir... E ele falou, “não, eu não tenho dinheiro, eu vendi a 

quadra para quebrar um galho...”. Mas daí o grosso mesmo ele pagou dando 

aulas. E o Paulo era um mímico. O Paulo tinha feito mímica na Holanda... 

 

C – Era ótimo.  

 

S – Mas ele estava na verdade fazendo tai-chi-chuan, ele estava nessa onda 

quando ele entrou no grupo. E aí ele fez tai-chi-chuan com o grupo. Eu não gostei 

muito, não era o que eu queria mas, enfim, era o que dava para desenvolver. E 

junto com isso eu ia formando até o que fazer com o corpo. E aí foi Na Carreira 

do Divino. Foi daí que, a partir da tua chegada que começou a ter uma norma. Aí 

eles já tinham tido exercícios e tal. Aí você começou a dar exercício mesmo, quer 

dizer, como se fosse um curso, com exercício... 

 

C - ...repetição... 

 

S – Repetição, é. E primeiro você começou a dar aquela técnica básica. Eu já 

tinha meio que usado, Na Carreira do Divino, além de usar essa coisa da limpeza, 

do gestual (eu não tinha muita noção...), eu fazia um cenário imaginário. Por isso 

que eu precisava da mímica; através do gesto do ator a gente sabia o que estava 

rolando. E Na Carreira do Divino tinha isso também, tinha a enxada... 

 

C – Aquela cena da enxada que tinha que cantar, lembra? 

 

S – Isso, daí eles descansavam o braço na enxada (eu tenho uma foto; era 

lindíssimo), e no teu exercício era incrível, o braço deles. Então, eu me lembro 

que foi a partir da tua chegada que a gente começou a ... Porque assim, o que 

tinha no Minha Nossa eram coisas, por exemplo, tinha um balcão. Então encosta 

no balcão. Aí tem aquela técnica, como é que encosta no balcão, aquela coisa 

mais óbvia da mímica. E esses detalhes, de como pára, de como põe o cabo da 

enxada, essa elaboração, em parte começou a existir a partir da tua chegada. 

Então me lembro exatamente disso aí. Agora, eu sei que, a partir da ... Foi a partir 

do Mais Quero Asno Que Me Carregue Que Cavalo Me Derrube que eu acho que 

a coisa começou a ... Quando o nosso trabalho começou a se concatenar de uma 
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forma diferente. Porque, assim, você ia lá e dava a tua aula. Porque era uma 

escola aquilo lá, essa que é a verdade. A gente estava procurando tanto a técnica, 

que não tinha jeito de você dar a técnica se não desse a aula. Então tinha a aula de 

música, de voz, tinha a tua aula e a minha. Então nós éramos os professores, eles 

eram os alunos, e tanto que é que o grupo acabou, e no final, quando ele 

implodiu, ali já era uma escola que funcionava de segunda a sábado, das três da 

tarde às dez da noite. A gente trabalhava todo santo dia. A gente resolveu, a uma 

certa altura...  

 

(Fim do lado A) 

 

Fita 1 – Lado B 
 

S – Aí começamos a colocar uma parte teórica, história do teatro, começamos a 

fazer assim.  

 

C – Aí que era escola mesmo.  

 

S – A gente teve, eu chamei, teve gente que era maravilhosa. Aí eu me lembro 

que no Asno, era uma coisa assim, eu fazia, e você limpava. Você ia depois de 

mim, e você pegava cena por cena e ia dando a exatidão. Aí eu passei a ... E é 

engraçado; era uma coisa muito pessoal, muito minha; eu procurei sempre essa 

exatidão, e era uma coisa muito desgastante para mim. Porque é desgastante esse 

tipo de trabalho. Quando você trabalha com o ator como a gente trabalhava no 

ESTEP, chega uma hora que ele percebe o que é. Então é mais fácil a linguagem 

já está... Mas o ESTEP também sempre chegava gente nova; sempre teve uma 

rotatividade. E aí você tem que estar sempre trabalhando esse lado da limpeza, da 

exatidão, e tal. E essa coisa, eu acho, ela é muito exaustiva. Eu olho e falo assim, 

“ah, tá”. Falo uma, duas, não falo a terceira. Porque eu envelheci para essas 

coisas, eu não tenho mais paciência, entendeu? E eu acho que eu já estava 

começando, naquela época, e você chegou no momento exato. Esse trabalho, um 

trabalho que você faz com muito mais propriedade do que eu, por exemplo, você 

sabe ir no ponto certo. Agora, a última vez que nós trabalhamos juntos, nas 

Delicadas e Perversas, por uma circunstância do próprio trabalho, a gente 

trabalhou ao contrário. Você não limpou, pelo contrário, você foi lá e preparou as 

pessoas. Aí depois eu montei as cenas e ficou. Nós não fizemos... Aliás, você não 

foi em cima e limpou, por causa da produção, né; a produção só quis que fosse 

isso, porque não tinha dinheiro. Começou a entrar a história do dinheiro.  

 

C – É, eu já preparei mais a linguagem... Para te facilitar... 

 

S – É. Quando eu peguei elas, elas já estavam preparadas, elas já sabiam ler. As 

outras já estavam afinadas com o personagem, já tinham compreensão do que era. 

Já tinha acontecido uma coisa no grupo... A dinâmica do grupo pintou na tua aula. 

Eu não pude assistir.  
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C – Me lembro. Mas... eu trabalhando com você, eu vejo uma cena que você 

marcou, na maioria das vezes eu sei o que eu posso mexer, o que eu não posso 

mexer. Aquilo que eu faria diferente de você, e aquilo que eu sei que o que eu 

vou propor acrescenta ao que você quer. Sem que eu precise ouvir você falando 

lá. 

 

S – É, então, mas isso já começou a acontecer no Asno, eu acho. A partir do Asno, 

eu me lembro que eu fazia, e muitas vezes eu ia embora. E você ia lá, no teu 

momento de trabalho, quando eu voltava a ver a cena, você já tinha mexido nela. 

E ela já estava limpa. Eu não ficava lá vendo o que você fazia, nem você ficava 

(vendo) o que eu fazia. Cada um trabalhava no seu horário. E dava certo. No fim, 

estava limpa a cena; já estava tudo exato. As coisas tinham mais exatidão. Por 

que é isso que eu percebia. Eu não consigo me lembrar, assim, eu não tenho 

muito claro o momento. O que eu sei é o resultado, que eu me lembro. Isso eu me 

lembro nitidamente. Era uma coisa que se eu pudesse, até hoje, eu faria, enfim, eu 

trabalho em produções que ou são minhas e, portanto, elas são o que eu quero. 

Mas o que eu me lembro nitidamente é que, assim, fica mais legível quando você 

mexe no que eu faço; fica mais claro, a intenção fica mais clara, o ator fica 

menos... Vai dando um limite. É como se você pegasse uma lente e fosse dando 

nitidez. É como pegar aquele binóculo e mexer naquela coisinha e que vai dando 

nitidez na imagem, entendeu? Fica mais nítido; fica mais claro. Dá uma nitidez 

maior. Isso aí eu me lembro; não me lembro exatamente; não saberia dizer “em 

tal cena aconteceu”; em tudo aconteceu assim. Quando você mexia, depois você 

vai lá e vê, a coisa fica mais nítida, as intenções estão mais claras, o ator vai com 

mais exatidão na intenção. Eu acho que era isso que...; a coisa da limpeza. Você 

limpava tudo. Porque é isso o que a gente chama de limpeza. Porque não é igual à 

limpeza que as pessoas usam por aí, entendeu? Por aí é outra coisa. É mais 

parecido com a limpeza do balé. No balé a limpeza é isso. É limpar; o cara está 

fazendo o gesto um pouquinho diferente do outro... E geralmente diretor quando 

fala “vamos fazer a limpeza”, quando ele quer a limpeza, não é a mesma coisa; é 

outra coisa. A gente usa essa palavra para fazer outra coisa; está mais próximo da 

limpeza do balé. Que é essa coisa do foco; dar mais foco. Fica mais preciso.  

 

C – Eu acho que, o que você falou, você passa duas facetas: uma é uma coisa de 

um limite da relação do diretor com o ator. Porque ele pega o ator zero. Então ele 

vai levando o ator a compreender qual é a idéia, vai tendo um embate com o ator 

(diretor – ator), e o processo todo. Desde ‘qual é a idéia’, mesmo que não seja o 

diretor que esteja levantando, mas é sempre o diretor aquele que dá a última 

palavra. Por mais que ele aceite a opinião de todo mundo, ele fala “então vai ser 

isto”, que ele está na direção da coisa. E esta relação, ela vai tendo um desgaste; 

isso que você falou da juventude. Vai tendo um desgaste, chega uma hora em que 

você já arrumou tanto aquele ator, ele já cresceu tanto, você já pôs tanto de você 

que aquilo empapuça.  

 

S – Eu acho assim: eu acho que o ator, eu acho que tem vários tipos, mas tem dois 

que são muito unidos, que no ESTEP tinha, e tem em todo lugar. Tem um que 
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faz, porque está naquele grupo e precisa fazer. Assim: para estar no grupo ESTEP 

você precisa fazer aula com o Coutinho, com o Soffredini, precisa porque lá é 

essa a norma do grupo. Você chega às três, tira a roupinha, bota a malha e vai 

fazer Coutinho. É assim que é. Agora, tem uns que falam assim, “eu vou porque 

lá tem isso”. Entendeu? É diferente. Ele esta lá porque ele quer ficar no grupo, 

não tem uma necessidade pessoal de desenvolver técnica, de... Isso; tem esses 

dois tipos de ator. Mas essa coisa dessa exatidão, eu acho que nós chegamos no 

ESTEP a ter uma... a um momento áureo mesmo, sabe? Porque tinha você, com a 

tua linguagem, com o teu trabalho, com um potencial. Da mesma forma que eu 

não precisava ficar lá contigo, que eu voltava e estava tudo resolvido, o canto era 

a mesma coisa e o trabalho vocal era a mesma coisa. Eu recentemente, eu estou 

escrevendo um texto com o grupo, são três jovens – eles eram jovens naquela 

época, hoje em dia é todo mundo macaco velho – mas naquele tempo era tudo 

moçada, começando, vindo lá da periferia da cidade... Mas tem essa história: 

aqueles, aquele tipo que estava porque queria, elas sabem até hoje falar o texto. 

Vai ver elas trabalhando. É bonito ouvir estas pessoas falando, elas 

compreenderam a lição, elas sabem fazer. E de repente eu fui ver essa coisa – é 

incrível, porque da mesma forma que você, que o gesto tem que ter uma exatidão, 

a compreensão da palavra tem que ter uma exatidão também. A palavra tem que 

ser exata. E isso você vê toda hora. Eu estava ouvindo na televisão hoje. Tem 

uma firma que faz perfume, que chama... O boticário. E o cara diz, na 

propaganda, tem um jeito que ele fala que parece que toma um banho, o banho do 

O boticário, parece que o banho é do boticário. Entendeu? A forma como ele fala, 

era de uma sutileza isso. É na musicalidade, falta a compreensão do que ele está 

falando. E é um locutor da TV, do comercial. E ele fala, “O banho do O boticário 

(não é o banho do boticário, é o banho da empresa O boticário)...” e continua a 

frase. E você tem a noção exata de que ele está falando que é o boticário tomando 

banho. E O boticário é o nome da firma. E eu estava vendo essa moçada que está 

fazendo esse... (é a história do Brasil, uma coisa de louco, não sei como a gente 

vai fazer) e é a mesma coisa; era uma frase mais ou menos comprida em que 

também faltava exatidão. Eu falei assim, “Eu não entendo o que você está 

falando. Eu escrevi essa porra e não estou entendendo nada, porque você não está 

falando certo. Você não está entendendo o que você está falando. Você está 

botando os pés pelas mãos, e você não está percebendo”. É essa coisa: o banho do 

boticário. É essa coisa que você não dando a inflexão certa, você não tendo a 

exatidão da idéia enquanto palavra, fica esquisito, fica troncho. Isso, essa 

exatidão é necessária no palco. Eu acho que aí que está; é a voz, é o corpo. Então 

eu acho que aquela história que a gente tinha, ela seria maravilhosa se ela 

pudesse... É pena que no Brasil não tem ninguém absolutamente que não tem 

nada a ver com o teu trabalho, que não tem nada a ver com o meu trabalho, como 

os outros que acabaram indo cada um se virar, explorar o feijão das crianças e não 

puderam mais continuar com aquilo. Porque naquele momento havia uma 

estruturação, mas aquela estruturação passaria, se a gente tivesse uma proposta de 

fazer. Era fantástica a idéia, e era uma coisa que realmente realizava. E eu não 

vejo mais, Coutinho, eu não vejo ninguém. Eu tenho visto, aí, as pessoas 

fazendo... Eu não vejo mais; não tem? Não tem. Se tiver que fazer alguma coisa, 
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alguém... Você não tem filhotes, você não pode chamar outra pessoa. O Coutinho 

está ocupado, ele ganha bem, eu não posso pagar ele, vou chamar um outro que 

está começando – não tem. Quando você domina, como é o caso da parte física, 

do domínio; quando você domina, quando você sabe o que dizer para o ator da 

exatidão, você delira em cima. Aí você pode ir em frente. O ator que assimila a 

tua técnica, que você sabe que você pode lidar com ele, no gesto, no gestual, você 

pode fazer o que quiser que ele vai responder. E era a mesma coisa na voz, era 

mesma coisa na música... Então nesse trabalho, ele se espalha. É um trabalho de 

mímica. Mas, enfim, é um trabalho da expressão do teu corpo. É assim, não é só a 

expressão do teu corpo, é em função de uma idéia. Porque não é só o teu corpo 

chegar lá e se esquentar, não é só chegar lá e ficar se contorcendo, como eles 

adoram fazer. É a expressão da coisa. E vai todo mundo lá e fala “ah...”. Isso que 

é o interessante. É para chegar no simples, no comunicativo. Não é para chegar 

no “ai, que barato, ele dá um não sei quê que vai até a metade do palco” – isso é 

bobagem; ninguém vai conseguir fazer. Então, isso tudo se espalha, se transforma 

numa coisa maior. Essa exatidão, essa procura, acaba indo para fora, forma aquilo 

tudo. Não adianta só ter a voz, se não tem a intenção do que ele está fazendo, a 

compreensão, se não tem o mesmo foco que você falou. Se em todas as 

linguagens não vai ter foco, em cada linguagem, a corporal, a musical... Eu me 

lembro também desse processo que nós fizemos juntos...  

 

C – O Trem de Vida? 

 

S- É. O incentivo era outro; a gente tinha tempo para fazer alguma coisa, mas o 

final, quando terminou, a proposta do trabalho era essa linguagem. Só trabalhar o 

corpo; era tudo permitido através do corpo.  

 

C – Era canto e o movimento. 

 

S – Era quase sem palavras. Era música, não canto. Eu acho que por esse global, 

você sai um pouco da área do corpo, só. Você começa a entrar, no teu trabalho, 

entrar numa outra área; você entra na área da... Eu não sei, é uma coisa mais 

teatral. Eu percebo isso da mente, por exemplo, eu não sei te dizer quando que eu 

falei, eu fui expulso das suas aulas; eu não podia freqüentar. Eu achei ótimo. Mas 

eu só podia ir lá nos meus ensaios. Por que as meninas não queriam; elas queriam 

ter uma variedade de pessoas dirigindo elas. Mas com certeza contribuiu muito... 

Eu fiz todo um trabalho intelectual..., enfim, tudo aquilo que eu faço sempre. Mas 

você contribuiu muito até para a dinâmica daquele grupo. O que resultou: aquelas 

meninas, naquele momento, aquelas quatro, que eram quatro mulheres num ponto 

da carreira mais ou menos igual, com algumas variações. Era de se esperar que 

houvesse uma grande disputa entre elas. E não era isso que acontecia. Era de uma 

generosidade, de uma coisa que dava raiva, enjoava. “Vocês parem de ser esse 

clube da Luluzinha aí!”. Toda hora era as quatro juntas e não podia olhar feio 

para uma que as outras já ameaçavam pular na tua jugular. Então era uma coisa... 

E você fez isso um pouco. Mas muito se materializou, se consolidou no teu 

trabalho. E você fez todo o trabalho em cima da própria peça. Eu sei o que estava 
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rolando lá. Porque eu me informava, você se informava... Então, assim, você 

extrapolou. Hoje em dia, eu não sei como que você está trabalhando mais (porque 

agora faz tempo que a gente não trabalha junto), extrapolou o que você era 

quando a gente fez Na Carreira do Divino. Hoje em dia a tua área é outra, você 

vai mais além. É por isso que eu digo: é complicado, porque vira teatro no sentido 

mais amplo. Eu acho que a limpeza que você procurou no gestual, ela acabou 

também se conseguindo ou se procurando no canto e na técnica vocal, e na 

interpretação, e tudo isso acabou sendo uma coisa só. Eu acho que você já 

extrapolou, não é mais só a técnica. Eu não sei se isso é uma coisa para a tua tese, 

talvez eu esteja...  

 

C – Eu acho que é importante estar nesse relato. Eu tive a experiência, por 

exemplo, de dirigir o Zorro, e é claro que na  minha direção teve... Você foi o 

diretor com quem mais eu trabalhei, portanto você é o meu referencial de diretor. 

Na hora que eles apresentaram a primeira vez, e a platéia entrou na brincadeira, aí 

eles se apaixonaram. Até hoje todos falam “quando é que nós vamos voltar a 

trabalhar?”. Neste caminho teatralista, onde você entra para brincar, quer dizer, 

como uma criança faz. É sério, é de verdade, mas é de verdade o fazer teatral, é 

de verdade a emoção do personagem, é de verdade o teu papel de ator ali. Você 

está representando aquela idéia que você foi e pensou, a idéia teatral.  

 

S – Além de ser uma coisa difícil de você falar para o cara: “Não é realista, mas 

tem que ter verdade”. Você tem que ter uma verdade para fazer, mas é uma 

verdade teatral. 

 

Fim do lado B 

 

 

Fita 2 – Lado A 
 

S - Você estava falando do pessoal do ...., que o pessoal estranha, o pessoal do... 

 

C – Do Zorro.  

 

S - ... do Zorro. Que assim como é uma brincadeira, não é realista, mas é realista, 

e é diferente dessa vez. É uma coisa diferente. E só quando eu fui ver é que eu fui 

percebendo. E eu estou tentando transmitir; começando a sacar o que é. Mas 

muito de leve ainda. Porque é uma outra coisa. O personagem, o ator está mais 

presente. O comediante, porque quem faz show é o comediante. Então não é o 

ator. O ator tem que ter o barato de se despir de todo intelectualismo. Ser artista 

de teatro. Então é aquela coisa que eu acho que é aí que você se aproxima mais do 

teatro de revista; que eu encontro com facilidade no pessoal da noite, com quem 

eu trabalhei, porque eles não têm isso mesmo. Por motivos óbvios; eles não têm, 

porque eles não têm; eles são cultos. Todo o processo é muito empírico, eles 

sabem fazer o que eles aprenderam. Eles são talentosos porque são; eles sabem. 

Eles têm talento, rola uma coisa. E nós; eu estou lidando lá com atores. Então, 
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aonde fica essa facilidade de sair do personagem, e de contar para platéia? É tudo 

uma brincadeira. Eles estão tirando sarro. “Eu estou me divertindo”. Então o ator 

está; você olha, você vê ele fazer, você percebe, no show, que ele está se 

divertindo, que é uma brincadeira. Mas ele não sabe contar isso, e num show 

precisa contar. Talvez no Zorro não precisasse. Se você se divertisse já estava 

bom. Mas o show precisa, porque há momentos que você desliga daqui para ligar 

aqui. O teu personagem vem, ele não vem de lugar nenhum, ele não vai para lugar 

nenhum. Ele se materializa ali. As circunstâncias acontecem de uma forma; não 

tem muita razão de ser. É um show, ele não tem compromisso.  

 

C – Está livre para contar aquilo, e depois já não está mais.  

 

S – Não está mais. Usa o que precisa, conta, e vai embora. E o ator tem que vestir, 

desvestir. E ele tem que brincar no meio disso. Tem coisas que eles foram 

descobrindo, e tal. Mas é engraçado que eu percebo que eu estou tentando 

orientar, e é agora que eu estou percebendo. E para eles dominarem. Eles já 

dominam, eles já percebem, mas tem coisas que eles já fazem. Já são nove e meia 

da noite! 

 

C - É... apesar de ser organizado. Quando olha a hora, já passa... Já foi tudo. 

Super obrigado! 

 

Fim  
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Transcrição do Relato de Rosi Campos 

 

Lado A 

 

Coutinho (C) - Bom, fizemos o Você vai ver o que você vai ver, em 89, direção 

do Gabriel Villela, e aí...  o que você lembra? Alguma coisa que te marcou da 

lembrança daquele processo que a gente fez? 

Rosi (R) – Para a gente foi um processo, quer dizer, a experiência que a gente teve 

do curso de clown... 

C - Isso. 

R -... que eu nunca tinha feito, que eu achei a coisa mais difícil do mundo, porque 

assim como você tem um Stanislavski de um lado, acho que o clown é a 

construção mais bem feita que existe. Com o ator... achei deslumbrante fazer. 

Tanto que eu tive muita dificuldade, porque eu já era uma atriz que tinha um certo 

grau de crítica em cima de mim, não deixava a coisa fluir, não sei lidar com o 

meu corpo como um instrumento, como... Porque eu não tenho técnica nenhuma, 

eu sempre fiz assim meio, nem fiz teatro.  Então eu não tenho técnica teatral, 

técnica corporal. Eu sinto muita falta disso. Inclusive uma amiga falou outro dia: 

“Eu acho que mímica é fundamental para qualquer ator”; porque o que a mímica 

te ensina: a limpeza de um movimento, a intenção do movimento... e aquilo que o 

Zigrino fala, quer dizer, que é a linguagem do clown; que o clown é um bloco de 

informação, que quando ele entra ele está completo e maravilhoso - isso depois de 

dez anos de trabalho - isso que eu achei deslumbrante. E aí o nosso trabalho em 

cima da coisa corporal, dessa limpeza. Porque a gente como ator, a gente não tem 

muito essa... O ator que só faz, como eu fazia, aquela coisa do musical, aquela 

coisa para cima, do circo, a gente não tinha esse requinte técnico que é necessário 

para qualquer ator. Infelizmente a gente não tinha. Então para mim foi 

importantíssimo entender essa coisa do gesto. A limpeza semiótica do gesto. 

Porque fazer assim e não assado, porque não mexer desse jeito e não do outro, 

quer dizer, é um universo de recursos que você pode usar. E acho que você que 

sabe tudo isso, passou para a gente esse método que você tem, e foi maravilhoso. 

Quer dizer, a gente foi um começo, infelizmente a gente não teve tempo para 

poder mexer em tudo aquilo, que seria o legal. 

C - O espetáculo estava todo armado. E aí a gente foi passando cena por cena. E a 

gente fez a cena do xingamento, e quando terminou aquela primeira passada todo 

mundo assistiu e achou ótimo e aí começou, “E eu?” 

R - Era... (risos) 

C - Aí todo mundo queria ver. Eu me lembro que não sabiam direito o que eu ia 

fazer. O coreógrafo já tinha feito a coreografia. 

R -É. 

C - Os diretores tinham dirigido.  
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R - Hum-hum, eu lembro. Porque foi um curso o que a gente fez, na verdade. 

Com o Zigrino, com o coreógrafo, com você. Quer dizer, eu nunca tinha tido uma 

assessoria de composição tão grande como aquela. Agora, achei muito difícil; 

achei dificílimo. Quer dizer: a predisposição que você tem que ter, o investimento 

interno que você tem que ter, que é muito grande. A construção disso tudo é uma 

loucura, quer dizer, aquela coisa que ele falava, de você estar há dez anos 

trabalhando, no mínimo! 

C - Claro. 

R - Para você construir uma coisinha de nada. Então, eu acho que é um caminho 

deslumbrante, e aí você entende mais, aí você entende a parte técnica da coisa. 

Então quando você vê um ator, você fala, “puxa vida, aquele ator podia...”. É 

como o caso do Scapin, por exemplo, que é um cara que tem noção de mímica, 

você vê a diferença física dele, do Ari França, que são caras que têm uma piada. 

A gente chama de “piada corporal”! O cara é uma piada corporal. Não é que é 

uma piada, ele tem um significado corporal que um ator que não trabalhou, não 

tem. E o aproveitamento dos próprios defeitos, das próprias coisas que ele faz. 

Como um amigo falava: “às vezes um defeito seu se transforma numa qualidade”, 

no palco. Então quer dizer, o que você aproveitava da gente, e também toda a 

coisa de equilíbrio, de postura, de noção corporal, isso é que era importante, que 

era o que a gente não tinha. De escolha mesmo, de definição. 

C - Isso. É. 

R - Vai para isso, porque tem que ser isso, e esse que é o melhor. Então é 

maravilhoso, porque nada é aleatório. O Marcel Marceau  no programa Roda 

Viva falou que a mímica é a arquitetura do silêncio... Eu achei tão lindo isso, 

porque é isso mesmo. A intenção é a síntese. Isso que é difícil na gente; a gente 

não tem esse poder de... Que nem você que está de fora, está olhando, e saber que 

aquele movimento é mais intenso do que aquele outro, aproveitando o tônus da 

pessoa. Cada um tinha uma coisa.  

C - Então, mas acho que é legal o que você falou da escolha. Não é que de fora se 

determina o que vai ser feito, mas sim conversando com o ator o quê que ele quer, 

como que é; “vamos definir, então”. Você fazer isto, isto e aquilo, tal... “Você 

está querendo o quê? Ah”. Quando você dá três passos e vira? Respira aonde? 

Lembra que a gente foi fazer isso na partitura ? 

R - Muito difícil ! Quando você vê pronto é tão automático. E ficou bárbaro... 

Bárbaro, bárbaro. Era um espetáculo dos deuses! Dos deuses! E que para mim foi 

a minha grande recompensa em todos os sentidos mesmo. Foi abençoado, mas 

porque teve isso. Teve essa generosidade, teve essa equipe interessante; tudo foi 

dando certo, uma coisa maluca. 

C - Você participou até da elaboração do texto, concepção... Estava tudinho na 

sua mão. 

R - Tudo, tudo. A gente foi fazendo. Mas essa transa do clown foi muito 

importante, porque a gente não tinha... Quer dizer, um texto que não tinha 

dramaturgia nenhuma. A gente sempre escolhe o mais difícil. A gente vai sempre 
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pelo caminho pior. E foi uma coisa que foi limpa, foi costurando uma coisa na 

outra, a gente foi aceitando, foi fazendo... e a gente não tinha nenhum tostão. E 

foi feito desse jeito. Foi assim com  a generosidade das pessoas. Com cada um 

juntando a sua experiência. E por isso que acabou dando certo. Foi de uma magia 

que a gente não tinha a mínima noção.  

C - Eu me lembro... 

R - E se lembra o que ele fez depois? (risos) O que o Zigrino fez? Ele não gostou 

do que a gente fez, porque ele não gosta de nada. Ele não gostou do que a gente 

fez... 

C - Não gostou do espetáculo? 

R - Ele não gostou do espetáculo. Ele falou assim, “Vocês não são clowns”; eu 

falei, “mas a gente não é clown” – “a gente teve uma iniciação e o Diretor fez um 

espetáculo baseado naquilo; não somos clowns”. De doze anos de clown, né? Era 

até se apropriar de uma técnica, que a gente não sabia porra nenhuma, pra fazer a 

brincadeira em cima. E é incrível que ele, quando foi no Mars (eu nem sei se você 

estava lá no Mars), ele deu uma redirigida nas quatro, e acabou com tudo o que a 

gente tinha feito. Mas foi maravilhoso o que ele fez. Porque as intenções dele (era 

aquilo que você falou), era a mesma coisa com outra intenção.  

C - Certo... 

R - Agora, isso é técnica; é coisa que a gente não domina, né? Vocês conhecem 

bem, entendeu; claro que a gente se apropriou, de uma maneira que não é a mais 

correta, mas foi a maneira que a gente resolveu o espetáculo. É aquela estética 

que deu para a gente uma inspiração para se fazer alguma coisa. E não tirar o 

nariz, porque tirava o nariz (“Vocês não podem nunca tirar o nariz!”? – ele ficou 

puto. “Vocês não podem nunca tirar o nariz”).  

C - É a cara da máscara.  

R - É a cara da máscara. Então a gente cometeu erros. Mas ao mesmo tempo acho 

que a gente conseguiu com tudo isso; foi isso... acho que a coisa que eu mais 

aprendi, sabe? Ficou mais... o processo foi tão importante, não é? E o processo 

também não apareceu muito; porque, às vezes, o processo não interessa aparecer 

no espetáculo, né? Porque o público não quer saber! Aqui você fez x; aqui você 

fez a capoeira... Não-sei-o-quê... – depois você faz uma merda e ninguém gosta 

disso. O problema é que foi tão bom tudo, que o resultado foi maravilhoso. 

Agora, isso realmente é uma coisa, é uma crítica que eu faço: acho que a gente 

ainda é muito despreparado. Do próprio instrumento de trabalho que é o nosso 

corpo, que é a nossa voz, que é... tudo, que é a nossa emoção, né? Não usar isso, 

né? 

C - É. Mas você tem essa ação de atuar no teatro, você tem isto com muita força; 

a fé, a verdade teatral. Você tem isso muito forte. Agora, é como você disse: o teu 

instrumento, ele foi assimilando na vida... 

R - ... Está a dez por cento do que poderia ser, né? 

C - Isso. 



Transcrição do Relato de Rosi Campos 

 

166 

R - Por isso também que a Denise Stocklos vai lá e se fecha, e faz a pesquisa dela, 

corporal, física, de voz, tal, que é aplicando o que ela poderia fazer, né, então... 

Você pega um cara que nem o Eugênio Barba que tem um método, que tem... 

Porque o grande problema da gente como ator é essa falta de método. Os 

diretores não têm. Diretor não sabe te dar, fisicamente, nenhuma indicação. 

Ninguém me deu isso. O cara pode... É aquela coisa que você tem, que você..., 

você sabe fazer isso. Você sabe através do corpo, através da conversa, através do 

que você percebe no cara. O que você vai aprender com isso? Dá um toque físico 

que é importantíssimo. Às vezes o físico te dá tudo, te dá todo o personagem. Eu 

lembro que uma vez eu tive com um argentino, que ele fez esse exercício com a 

gente, e a gente estava fazendo A Noite dos Assassinos. E ele fez um exercício 

que (eu nunca tinha feito teatro, né??), e ele falou, “não; você tem que descobrir o 

que te motiva nesse personagem. Que parte do teu corpo; como é que você vai: é 

com a barriga, é com a perna, é com o joelho...”. E isso dava um movimento, 

dava um desenho, que era uma coisa bárbara para a personagem, que era uma 

coisa que não é só o falar sobre ele, mas deixar ele entrar no teu corpo. Mas para 

isso você tem que ter método. E o grande problema da gente é de formação. A 

gente não tem formação. Então o que você tem de formação é sempre melhor 

você trabalhar acoplado, porque você dá esse outro lado que o diretor não dá. Que 

é uma linguagem diferente da linguagem do diretor. Do diretor que vai te dizer 

para onde..., é a outra direção. É a outra direção; é a direção física, corporal; é 

uma outra coisa. Aí junta, e fica maravilhoso. 

C - E o teatro é trabalho coletivo. Mas aqui não; o diretor escreve... 

R - Ele escreve, ele faz, ele protagoniza (risos). É muito complicado isso. Você vê 

que os bons trabalhos são os trabalhos de grupo. É o trabalho do Grupo Galpão, é 

o trabalho utópico – todo mundo fala, todo mundo acha, todo mundo sente, todo 

mundo... São alguns poucos trabalhos; são os raros trabalhos que você faz na 

vida. Eu fiz o Pai Ubu, que ainda tinha isso; o Mambembe tinha isso sempre, 

porque o grupo era um grupo de todos nós, a gente não sabia muito bem o que 

estava fazendo, por isso mesmo todo mundo botava muito mais para fora do que 

hoje em dia.  

C - E o espetáculo não tem alma. Acaba que a gente vai ao teatro e, quem se vira 

melhor; a gente curte, porque tem alguma coisa pra contar; aí você olha para o 

lado e se distrai; aí entra aquela que você gosta e você assiste de novo mais um 

pedaço... Mas não tem a alma, né? 

R - ... que era o que Você Vai Ver... tinha. Porque você pegava as pessoas pelo 

emotivo... As pessoas iam falar, “ai, eu estou feliz; eu estava tão triste; eu saí feliz 

do espetáculo. Ou “eu me emocionei”. Ou gente que chorava. A gente não tinha 

noção de tudo o que estava carregado naquilo. Mas tinha tanta vontade de cada 

um defendendo o seu trabalho, a sua personagem, que é a paixão, né? As paixões 

antigas. Cada um defendendo um pouco a sua vontade. E aí costurou tudo e deu 

no que deu. Um espetáculo feliz, não é? Eu nunca me enjoei de fazer o Você Vai 

Ver... Nunca. 

C - Ganhou, quinze... 
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R - ... dezessete prêmios. Inclusive no exterior, né. 

C - Tivemos uma quente premiação...  

R - Mas depois, né? Depois tivemos coisas maravilhosas, com o Estadão; eles 

apadrinharam a gente. Nós tivemos quatro páginas inteiras no Estadão. Matéria 

falando da gente.  

C - Bom... Obrigado por este relato! 

R - Espero que ajude... 

 

FIM 
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Transcrição do Relato de Juliana Jardim 

 

Fita 1  - Lado A 

 

Coutinho (C) - Você passou por um processo, certo? Como é que este processo 

interferiu no seu trabalho. E eu estou começando por você exatamente para ter 

essa experiência, porque você tem uma cabeça de artista, você sabe o que é o 

acadêmico e você passou por dois contatos comigo, e um mais intenso, que foi o 

do Esperando Godot. 

Juliana (J) - Então, primeiro eu acho curioso você falar a história da mímica 

porque apesar de eu ter sido sua aluna e tudo, eu nunca senti nos trabalhos – tanto 

no Lactolove, quanto no Godot, como mímica. Na aula eu sentia que era um 

processo para mímica, apesar de ser parecido, isso que é engraçado! Mas eu não 

sentia assim: “Ah, o Edu tá aqui dando técnicas de mímica para a atriz Juliana, 

para o elenco; para essa cena ou para essa, ou para o espetáculo todo, e tal...”. Eu 

sentia mais como uma lente de contato no trabalho do ator, entendeu? Uma lente 

de aumento no trabalho do ator. Então, era como se você estivesse tentando criar 

aquilo para enxergar melhor, e para daí ter aquele processo que você chama de 

“engordar” e que eu acho uma expressão perfeita. Então eu sentia mais isso; de 

estar vindo aqui como uma lupa, que é mais do que a mímica, entendeu? Eu acho 

que tem a ver, porque é a tua trajetória e tudo, mas eu estou falando como eu 

sentia. Então eu não sentia assim, eu me lembro, não como “Ah,  não é um 

mímico que está aqui dando técnica de mímica”; podia tudo aquilo ser,  porque 

isso você é que sabe, mas não chegava para mim assim, entendeu? E eu não estou 

emitindo nenhum juízo de valor, quer dizer, não é que é bom ou ruim. Se é a 

mímica eu não sei; só estou dizendo que eu não sentia assim. Eu sentia como uma 

coisa maior do que eu vejo que pode ser. Entendeu? Mímica seria menos do que 

aquilo que eu achava que era, entendeu? E eu não estou entrando em nenhum 

conceito do que é a mímica, não é nada disso. E por isso até eu achava muito 

interessante. Eu achava você muito melhor ali do que como professor. Você 

estava  sendo professor, não é que o papel é outro, mas o espaço é outro. Então eu 

sempre preferia essa tua ação. Eu falava, “Nossa, mas é muita coisa boa que tem 

aqui”. Porque é mais com o cara, não sei explicar. Porque também aula é todo 

mundo, e ali não, é uma coisa muito mais íntima, delicada. Porque dá para ser 

mesmo. E porque é outro processo... 

C - É outro contato... 

J - É, tudo muito diferente. Eu acho que foi muito diferente, do que eu me lembro, 

o Lactolove do Godot. Porque primeiro, óbvio, eu estava em outro momento e 

tudo, mas assim (o trabalho especificamente com você, né). No Lactolove eu senti 

uma coisa um pouco... Claro, porque no Godot, mesmo naquele primeiro contato, 

mas depois você assumiu tudo, então era muito mais inteiro, eu acho. No 
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Lactolove não; eu sentia que era mais um pot-pourri de coisas ... Então era meio 

assim: vamos tentar resolver aqui... No Godot eu senti mais inteiro e é o que 

aconteceu mesmo, né. Mas assim; uma coisa que eu lembro, primeiro, é o lado 

emocional. Eu lembro do meu pai quando foi ver o Lactolove, aquela versão Casa 

dos Sonhos que foi a que a gente fez, pela primeira vez, na ECA. Daí, a gente fez 

do Teatro Eugênio Kusnet; acho que foi dali que a minha vida começou a ser 

vista... Dia primeiro de fevereiro foi no Kusnet, depois a gente ficou ensaiando... e 

reestreou em abril. Aí fez a temporada, se apresentou no Museu da Casa 

Brasileira, mas que ainda era uma coisa imensa e tal, depois fez a temporada no 

TUSP, depois fez Casa de Cultura,  no segundo semestre. Mas, eu já tinha um 

desejo muito grande, sem nunca ter trabalhado com você, mas já queria; eu 

lembro  dessa apresentação do  Kusnet, quando você falou (acho que eu já te 

contei isso), que o meu pai falou “Você admira aquele cara” – ele sentiu, foi tão 

bonitinho – “Gozado, você olha para ele com uma admiração assim, puxa...” A 

hora que você foi falando sobre o espetáculo, as coisas que você  falou de mim, e 

do espetáculo, das meninas, de tudo mesmo; da linguagem... Porque você mostrou 

muita atração por aquilo tudo e apontou os problemas de cada momento, de cada 

coisa e tal. Eu senti que tinha um elo, assim, uma coisa que podia ser muito boa 

para o trabalho mesmo, para o profissional que eu queria vir a ser. E aí foi muito 

claro: porque eu lembro de falar de estar impressionada com o trabalho. O teu 

trabalho era necessário! Porque não é uma coisa a mais. Ah! é legal fazer um 

tango; é legal fazer...” – não é isso; porque tudo isso pode ser legal; o kung-fu 

pode ser legal, o "não-sei-o-quê" pode ser legal. Mas o seu trabalho é fundamental. 

Porque parece que sem esse olhar, incrível, e cada vez eu vou vendo as coisas que 

estão presentes no meu cotidiano de ensaio em qualquer coisa que eu faça. E esse 

olhar , mais do que uma técnica, é uma maneira de abordar o trabalho do ator... 

que é maior do que uma técnica; não é só uma técnica. Porque a técnica tudo bem, 

mas poderia não ser bom também. Mas é mais do que isso. É um trabalho de 

decupagem mesmo, parece filme. Mesmo que a formalização não seja uma 

formalização que tenha a ver com quadrinhos, com fotograma, com linguagem 

popular, não precisa; não é que está vinculado à formalização. Não está; o artista 

...você vê De Onde Vem O Verão, que eu achei maravilhoso, que é  totalmente 

"realistão". Não depende da estética final. Cada vez que eu lembro eu vejo como é 

um trabalho necessário e definitivo. É incrível porque ia clareando o processo, 

ainda mais... Porque o Godot é um texto, né; o Lactolove não, a gente inventou 

tudo aquilo. Eram cinco pessoas no começo; ensaiávamos sempre os cinco, e 

partiu de uma idéia de uma música; foi só isso:  uma música e quando toca essa 

música um cara se apaixona por uma mulher que possibilita que ele faça mágicas. 

Era só isso. E o resto? Então a gente inventou tudo aquilo; foi um trabalho de 

louco; numa improvisação eu comecei a fazer uma coisa que roubava, que "não-

sei-o-quê" e o peito:  virou uma leiteira. Ninguém planejou que ia ser uma leiteira 

que andava com uma música. Foi tudo ensaio de improvisação mesmo – e muito 

livre; então é muito diferente do Godot por isso. Mas é muito parecido porque até 

você chegou num momento em que a gente já tinha o esboção – foi mudando, mas 

já tinha uma mancha; já tinha feito, já sabia que a sombra; a história já estava 
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desenhada; mudou o final, mas já tinha um desenho mesmo. Então, a cada vez, eu 

lembro de um dia você no ensaio dizer assim “Quando você entra...”; era a minha 

entrada em cena; eu aparecia na sombra, sombra, sombra – três sombras, e a mão 

que entrava e dava o leite. Era a primeira vez que eu entrava na casa dele, mesmo, 

fisicamente; eu lembro de você dizer que eu entrava e me sacolejava e não sei 

quê, aquilo era gratuito; eu nem "psicologizava" e nem "fisicalizava". Eu lembro 

que você disse assim; “Que parte do seu corpo você acha que ele poderia estar se 

excitando vendo na primeira vez?” “Que parte do corpo você gosta”, eu lembro 

que você perguntou isso; você foi direto para mim assim (essa é a sensação), “Que 

parte do corpo você gosta muito que o seu namorado toque, chegue, cheire, beije, 

...” Eu fui direto no peito. Nem é a parte que eu mais gostava, eu lembro disso, 

mas eu falei: gente, tem tudo a ver com ela! Peito! E é legal, claro, mulher adora o 

seu peito e tudo.... e a personagem abriu isso completamente em mim, foi um 

trabalho maravilhoso. E aí, pronto: decupou, ficou claro, eu entrava e pensava: 

“Oh, meu peito!” Aí que é fortíssimo um trabalho também, porque eu fui vendo 

que cada vez mais eu não queria essa história de compreensão intelectual na 

minha interpretação, mental; “aquilo vai me levar a fazer tal coisa em cena”. Isso 

pode acontecer, mas isso, para mim, em geral eu vejo que vem muito mais para 

frente. E eu vi que esse era o meu processo; que eu precisava "fisicalizar". Eu 

acredito mais nisso e eu preciso mais. Eu não acho que para todo ator tem que ser 

assim, mas tem muito a ver comigo daí eu entrava e era assim físico; tóin, meu 

peito. E eu tentava trazer tudo para cá. E mudou muito porque tinha uma coisa 

meio de balé; era bale mas já tinha um foco muito maior. E aí a gente foi tentando 

levar isso para outros números da  cena, mas no Lactolove, quando eu falo que eu 

sinto que não era uma coisa tão redonda, a tua presença, porque aí começou a 

mesclar com coisas meio de técnicas de clown, de triangulação, mas era um 

juntamento, eu acho, do que poderia ser, se você estivesse desde o começo... eu 

estou comparando, claro, porque foram dois processos, e também porque eu acho 

que o Godot que foi mais redondo, apesar da gente também não ter tido um ano 

inteiro de ensaio, mas foi muito mais... Também acho que o momento que eu 

estava como atriz, o jeito de entender,  não sei, mas eu acho que pôde ser  mais 

redondo. Porque eu via tanto em cada coisa de cada atriz, em mim muito, .., e 

também no espetáculo, esse olhar, muito. Essa abordagem pode ser transferida 

para o espetáculo. Pela via das atrizes, do trabalho com os atores, é como isso 

pode ser transferido. Porque no Lactolove eu sentia isso, mas muito mais em cada 

um dos atores; e é incrível como a maior parte das cenas do espetáculo todo 

cresceu muito com isso. Pela presença e pelo pouco tempo, mas pelo exercício de 

algumas coisas técnicas com essa visão, ia ficando claro como isso precisava ser 

transferido para cada momento, mesmo que você não estivesse lá trabalhando 

cada momento. Ou a gente internalizar isso e já resultar de um outro jeito. Ou a 

diretora tinha que mexer numa limpeza de uma cena em que estavam os cinco, 

para ir ficando claro, essa respiração de cada coisa, num momento; começo, meio 

e fim. E aí também por conta disso teve aquela coincidência de eu ter iniciado 

pela primeira vez um trabalho de máscara que foi com clown, nesse mesmo 

momento, com a Quito, que foi logo em seguida – foi final de fevereiro. Eu nunca 
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tinha feito nada disso; ninguém do elenco tinha, e aí eu vi como o casamento era 

perfeito. Mas só que o mais forte para mim é essa história de ser físico, eu sempre 

lembro, a minha irmã falou como ela gostava do Godot. E ela falou assim “Ju, 

aquela cena de você fazendo xixi”, eu estou falando porque eu lembro muito da 

história do xixi; de como você trabalhou a história do xixi, que foi antes até de 

você pegar a peça para dirigir  e como eu adorei aquilo. E como eu tentava 

reproduzir aquilo no resto do espetáculo. Pode parecer uma besteira, mas você 

parou para me ensinar “a fazer xixi”. Você disse: “Você já viu uma pessoa 

fazendo xixi? Então imita!”. “Olha, vamos fazer xixi e você vai olhar lá no 

banheiro”. Podia, né? Fazer mimese corpórea. Fazer técnica: ir lá; vou, imito – 

está bom. Não é isso. “Juliana... é assim: é trabalho de matemático, puro. Bom, ele 

tem problema na bexiga. Não era “oh, dói a bexiga”, você não foi para nada disso. 

Primeira coisa: pegar a mão e abrir o zíper. “Abre o zíper. Tem dor? Prende em 

algum lugar? Não prende? Como que é? Tem alguma coisa por baixo?”. Tudo 

muito físico, assim. “Ah, abre o zíper; ombro; respirou; como que faz?  A cabeça; 

olha; baixou a cabeça para olhar?”. “Não?”,  “Na hora que abre o zíper não olha? 

Você quer olhar?” – e você está deixando todas essas opções para mim. Em 

nenhum momento você falou: “Abaixa a cabeça, põe a mão...” – nenhum 

momento. Isso que é o mais legal. Nem nunca você vai e faz. Nunca você fez isso 

(pelo menos comigo), nunca; eu nunca vi, também com outras pessoas. Você tem 

a técnica toda internalizada. Está bom, vou imitar, legal. Poderia chegar por 

imitação. Eu não sou contra! Não mesmo, porque eu acho que às vezes é 

maravilhoso imitar. Mas em nenhum momento. Você ia dando dicas para eu fazer 

as escolhas. Isso é maravilhoso. Porque você se sente autor – você é autor do que 

você está fazendo. Mas o outro está decupando com você, mas sem dizer faça 

deste jeito, a técnica é assim: “Eu estou tentando esmiuçar para você a técnica, 

mas você vai escolher como você vai fazer”. “Porque você quer olhar o seu pinto 

a hora que você faz xixi? Não quer; não olha. Se quiser, é o escolhido: a cabeça 

vai abaixar,  você vai olhar, o ombro vai doer... Dói quando faz xixi? Aqui vai 

levantar?”. Então até acho que num primeiro momento eu fui percebendo o que 

era cada uma dessas coisas e internalizando isso, lógico, para isso virar emoção... 

Mas isso virou por causa do físico. Jamais assim, “ai, doeu, então;  oh, doeu...” – 

não.  Porque não precisa ser assim. Não só não precisa como eu preciso contar 

para platéia, de costas, que está doendo. Então não dá para ser do meu rosto... Eu 

não sou um homem! Eu tenho que contar como que é esta mijada deste homem 

com dor, muito mais do que eu ser aquilo. Então isso eu acho que foi uma das 

coisas mais legais e eu só comecei a perceber o que era a dor dele aqui, por causa 

de pensar no meu ombro, que vai devagar levantando. Isto me fez sentir a dor 

aqui, e não “ai, como que é a dor na bexiga?”. É um processo absolutamente 

oposto ao que poderia ser o psicológico, buscar a emoção e daí... Até poderia vir o 

mesmo ombro, o mesmo gesto... Mas é muito mais doloroso, e muito mais difícil e 

menos prazeroso. É muito mais legal, é muito mais gostoso você descobrir que por 

uma coisa física (ah!) veio outra. Agora eu sei o que é essa dor, porque eu estou 

pensando que o meu ombro levantou. Eu olhei! Como que eu olhei? Que ritmo 

que tem até aqui, minha mão? Como eu abro? É rápido para eu não sentir dor? É 
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lento, porque dói muito. Como fecho? Como chacoalha? Quantas chacoalhadas eu 

dou? Cada vez é um número de chacoalhadas, ou não? Às vezes faz mais xixi, às 

vezes faz menos; – eu brincava com isso em cada espetáculo. Tudo bem; até podia 

– ah, tá bom: foi lá, fez xixi – e fica uma coisa burocrática, cumprida. “Ah, eu 

tenho que ir lá fazer xixi, então como um homem faz: tum, tum, tum, tum... tá 

bom”. Mas isso não é prazeroso. Eu não estava descobrindo nada. Mudou o jeito 

como eu ria naquela hora que ele dá aquele sorriso, meio terrível, que fala apenas 

“sorrir”, ..., – mudava só por causa do xixi. Porque eu já sentia a bexiga, tudo, 

completamente diferente. Mas era físico, não era mental. Eu sabia que mudava 

mas por causa daquilo. E o andar; e o jeito do braço; foi muito, muito forte. E aí 

quando eu digo que eu tentava transferir é porque eu tentava transferir essa 

história da decupagem. Foi engraçado porque o iluminador falou que ele percebia 

isso (porque ele via o espetáculo todo dia..). Ele falou, “Ju, é muito legal ver como 

você tenta a cada espetáculo ir...” E eu me propunha mesmo entrar, porque – isso, 

gozado, é uma frase do Ulisses Cruz, muito legal: “a cada espetáculo, a cada 

ensaio, vocês têm que ter um objetivo novo. Hoje eu vou entrar em cena para quê? 

Para tentar descobrir melhor a minha relação com a menina”. Então se esse é o 

meu objetivo, pronto: o meu espetáculo vai ser completamente diferente, mesmo 

sem a menina em cena. “Meu espetáculo hoje vai ser para descobrir melhor a 

minha bota”. Tá bom. “...o meu chapéu”. “o público; a primeira fileira; o lado de 

cá...” – sei lá, mas alguma coisa tem que ter nova. Porque muda tudo em função 

disso; tudo, tudo. E eu tentava (e vejo como ainda muito presente isso, e quero 

que seja cada vez mais) transferir essa história da decupagem mesmo, que talvez 

seja a melhor palavra. E que não é fácil, porque é muito óbvio. Falando, é a coisa 

mais óbvia do mundo – ah, tá bom: respira; tudo tem um começo, meio e fim; é 

uma coisa, depois a outra; ..., então, tá bom. Todos os atores podem saber disso. 

Mas e fazer? A gente não faz! É muito difícil. Eu percebo cada vez mais – gozado, 

eu acabei inventando outras coisas como exercício e tal, que é um exercício de 

imagem com texto. E eu propus num trabalho com um ator e o que acaba 

acontecendo? Eu falava muito: respira; se você não respirar mesmo; nem que no 

começo seja exagerado, que seja muito no começo – não vai ser assim, jamais, 

mas para treino precisa ser assim porque a gente não respira – a gente vai criando 

um bolo; uma coisa, você não abandona ela para vir outra; você leva um pouco 

dessa para outra, um pouco dessa para outra,..., quando chega na quinta, você já 

não sabe para onde você vai. É trabalho de louco. Você está carregando tanta 

coisa errada... Errada assim: que já devia ter largado; porque, tá bom – fiz esse 

momento, agora  é outro. O que você tiver que levar você vai levar, porque 

acabou de fazer. Mas é: pum!, outro; pum!, outro. E eu tinha um pouco de receio 

(até meio preconceito, eu acho, com isso) de ficar sempre um trabalho limpinho, 

bonitinho – a limpeza no mal sentido, quando você fica vendo a técnica. “Veja a 

técnica dele, que coisa boa, que beleza”; “estamos vendo uma ótima 

demonstração técnica”. Só que não é isso. Você nunca propôs isso. Eu não sou 

uma pessoa que treina isso quotidianamente. Eu acho que isso tá presente de um 

outro jeito, mas mesmo uma pessoa, um mímico, não necessariamente vai cair 

nisso. Muito pelo contrário. Claro que pode, tudo pode, lógico, mas não tem nada 
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a ver limpeza com demonstração de técnica. É muito claro e é muito difícil 

concretizar isso. Muito difícil. Porque você pode, num espetáculo, fazer isso com 

o elenco, em todas as cenas, vir esse trabalho de fora para dentro; apesar de você 

sempre insistir muito de que isso é uma base. Não dá para querer mexer no 

espetáculo inteiro, segundo por segundo, com gente que não trabalhe, que não 

treine, que não tenha alguma formação e que não pratique – seja a sua técnica 

qual for, mas não é esta a abordagem. Não é que tenha que praticar mímica. Então 

eu concordo com isso; não dá para se fazer isso num espetáculo. Mas eu acho ( e 

aí eu acho que talvez tenha sido o meu maior ganho) e é muito curioso porque, eu 

falo isso para todo mundo, que o Lactolove e o Godot foram os meus melhores 

trabalhos. Melhores não no sentido de resultado, eu não estou pensando nisso 

quando eu falo, mas os trabalhos onde eu mais aprendi a meu respeito como atriz.  

Fita 1  - Lado B 
 

C - Eu não sei se você terminou a idéia do exercício que você mandava respirar 

muito, que você começou lá.. 

J - Ah, não, então, vou terminar. Não, parece óbvio eu dizer “tudo tem um 

começo, meio e fim; vamos limpar esta cena; cada coisa no seu lugar...” 

Entendeu? Parece óbvio; todo ator, em princípio pode saber e você pode falar 

isso... Claro, é assim. Diretor também. Só que não quer dizer que isso resulte 

praticamente. Me dá a impressão, quando eu falo que todas as pessoas que 

pensam bem o teatro e dão aula, e trabalham, e refletem... estão falando a mesma 

coisa de alguma maneira, o exercício é o mesmo. Com a fala, com o corpo, com a 

cena, com o encontro com o outro ator, com o encontro com o público: é o 

mesmo. É possível a gente transferir? É. Eu acho que é muito legal quando você 

fala da mímica, da técnica (você não falou isso) como... 

C - Aprimoramento... 

J - Na verdade, eu nem acho que seja aprimoramento, porque aprimoramento me 

dá uma idéia de uma coisa um pouco posterior a alguma coisa que é mais básica. 

Eu acho que talvez ela seja anterior, tenha que nascer com a formação. Ao mesmo 

tempo, eu não sei se isso é possível porque dá a impressão também que é uma 

técnica que exige alguma maturidade. Então por isso que eu acho que é tudo. Eu 

não sei. Isso é uma dúvida. Estou falando como eu sinto, assim. Porque, por 

exemplo, eu sinto que eu estava muito – não só porque os anos passam, não é isso 

– mas que eu pude aprender muito mais no Godot, do seu trabalho. Não só porque 

você estava mais presente, mas pelo meu momento como atriz, pelas coisas que eu 

já tinha feito.  Como eu li, fiz os links, as ligações com as outras coisas. Sabe 

assim? Apesar de eu já ter me interessado muito desde a primeira aula que eu fiz 

com você, mas também pode ter a ver com o processo de maturação. É um olhar, é 

uma abordagem, e que tem muito a ver com uma atitude em cena. Porque eu sinto 

que a minha atitude em cena é muito diferente por causa desse trabalho. E de 

outras coisas que eu fiz. Não é: “é só isto” – não, não. Mas assim, como esse 
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trabalho, e coisas afins, que tem tudo a ver, porque eu fiquei com a Quito 

trabalhando um ano, com três pessoas; e tem tudo a ver – é a mesma coisa com 

outra forma, com outra pessoa trabalhando, com outro jeito, mas a fala é quase a 

mesma. Então, como a minha atitude é muito diferente e isso é perceptível, e eu 

ouço hoje coisas muito legais do meu jeito de estar em cena. E não é “A Juliana é 

boa atriz; a Juliana é má atriz”, não tem a ver com isso, tem a ver com como eu 

estou em cena, como eu vou para a cena; é muito gozado. Falam assim: “gozado, 

porque parece que pela sua prática, pelas coisas que você fez, treinou, os 

espetáculos, e tudo, você entra em cena de um jeito muito diferente e que é muito 

bom para as pessoas, como você consegue puxar as pessoas para cumplicidade, 

para coisas que são fundamentais no processo de trabalho”. É muito legal que é de 

ver que bom que eu estou conseguindo estar nesse momento. Como, de algum 

jeito, eu estou conseguindo ver que eu não sou uma pessoa que fez isso aqui, fez 

isso aqui..., “ah, é uma mistura, é um pot-pourri de coisas”. Só agora eu estou 

conseguindo ver – que é: o Eduardo Coutinho está aqui um pouco; A Quito está 

aqui um pouco; o Simioni tá aqui um pouco; o exercício de clown tá aqui um 

pouco; o kung-fu tá aqui um pouco...  – e isso é a Juliana. Não foi sem querer que 

eu fui para técnicas que tem a ver com trabalhos que eu quero fazer, e que só 

agora com uns 10 anos, eu estou conseguindo ver que é possível. E acreditar 

mesmo que dá para levar essas coisas para um espetáculo, que apesar de não 

treinar nunca todos os dias ou o kung-fu ou..., eu consigo ir fazendo, ir mudando o 

meu jeito de abordar a cada novo trabalho. Então isso é curioso, assim. Mas é 

gozado porque o seu trabalho sempre, de alguma maneira volta, assim.  A sua fala, 

sabe? A sua fala a respeito do trabalho; “o que estamos fazendo aqui”; “este 

trabalho é para isto”; “o objetivo final é esse”. Sabe assim? Volta sempre muito 

isso. É muito presente. E, é claro, eu acho que é importante, que é decisivo, que é 

fundamental para mim, mas eu acho que é para qualquer ator.  

C - Você falou que os teus dois melhores trabalhos para que você se conhecesse 

melhor foram os dois que eu estava presente. Aí você falou, “Engraçado... não, 

porque...” – aí você começou a explicar uma outra coisa, e guardou esse 

“engraçado...” Você já falou nesta fala depois?  

J - Não. Eu não falei disso, mas eu na verdade acho (por aquilo que eu tava 

falando que eu insisti na história da mijada lá, do xixi) de pelo físico; fisicalizar 

uma ação, decupar, ..., com o teu jeito de abordar, e deixando para eu fazer as 

escolhas. E não indo por “você agora olha; você agora pega; agora é lento; agora é 

rápido”; mas por esse filtro que é seu, mas com as linhas com que eu vou 

escolhendo o que eu vou pôr aí. Foram os trabalhos que me deram mais prazer, e 

com os quais eu mais aprendi. Pela via do prazer, lógico, mas por enxergar como a 

técnica pode virar a descoberta minha de prazer em cena, e me dar a dimensão de 

tudo o que eu estou fazendo ali. Total consciência de tudo; começo, meio e fim; 

desde antes de eu entrar; do jeito que eu ando; tudo. O jeito que eu me maquio; o 

jeito que eu ensaio com o diapasão; enfim, tudo. E no Lactolove a mesma coisa. 

Como a técnica; e claro, porque ali também tinha um monte de piração, de 

intuição... E como a técnica dá a consciência e dá o prazer. Só pela via do físico, e 
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não que eu precise descobrir isso porque  “ai, esse personagem tem a ver com 

minha vida, com esse momento e eu quero falar disso porque politicamente eu 

acho importante...”. Não. Isso tudo vem, mas não é por aí. É um enfoque 

completamente diferente. Completamente. E o mais interessante é isso, como é 

possível esse processo de transferência. Você não precisou fazer isso no 

espetáculo inteiro. E eu via isso presente em muitos momentos da peça. Você não 

fez isso em cada cena, milimetricamente; não. É como se você ensinasse, e não é 

mágica. Não é “opa, este é o macete!” Não é isso, muito pelo contrário. Mas como 

esse processo de transferência é possível mesmo que eu não passasse o espetáculo 

em 10 horas, cada cena, fazendo o mesmo processo de decupagem da cena do 

xixi, por exemplo. Mas como a transferência era possível em cada momento. No 

momento que andava para olhar a árvore, andava para um lado e para o outro para 

cantar, corria atrás dela; e de fala mesmo. A minha entrada em cena, eu lembro 

muito bem, eu entrava e já parava lá atrás para começar. Nisso eu já sentia, por 

causa (depois da história do mijo), eu lembro que eu mudei completamente o meu 

jeito de entrar em cena. Como eu entrava, como eu subia no negócio, passava por 

cima daquilo; parece que (parece não; é real, concreto) você fica muito mais 

delicado. Eu fiz um trabalho para uma matéria da pós, o ano passado, que era 

aquela “espaços inusitados” e eu percebi, sem querer (querendo) eu faltei duas 

vezes durante o semestre em aula, uma porque eu estava fazendo o espetáculo no 

Hotel Fazenda em Atibaia, e a outra por causa do espetáculo na piscina. Aí, eu me 

dei conta disso e falei, “gente, eu vou fazer o meu trabalho sobre – eu já fiz tanta 

coisa em espaço inusitado,  vamos fazer sobre isso”. E eu fiz sobre o Oração. Na 

verdade, eu primeiro listei todas as coisas que eu tinha feito (piscina, sítio, Hotel 

Fazenda, o andaime – e lá na Casa do Chapéu, no SESC era em cima de um 

andaime, de usar os três andares do andaime) e o Oração que foi em rua, mas 

Praça da Sé, República – cada um lugar é de um jeito, cada praça é de um jeito, 

cada dia é uma estréia nova. E, tá bom. Aí me dei conta disso e resolvi fazer o 

trabalho. E o trabalho eu acabei chamando de “Oração na rua ou Exercício da 

Delicadeza”. Porque é isso. Isso que é o mais fantástico: parece que porque é rua, 

tudo enorme, tudo é grande... Tá bom, claro, tem essa ampliação mesmo, porque 

você está na rua, tem luz ali que vai, mas é o oposto do que poderia ser o grande 

no sentido de força, de intensidade. A intensidade talvez, sim, seja maior, mas é 

um exercício de delicadeza; eu fui fazendo o trabalho, eu me dei conta que eu 

estava só falando de coisas que tinham a ver com treinar a delicadeza. O menor, o 

mais limpo, o mais objetivo. E é isso, não é? É um exercício de delicadeza que 

parece que vai para uma introspecção, mas não vai. Porque você está buscando 

isso para ir para fora, para ir para o público. Então é muito legal. É o oposto da 

força, da sujeira (é óbvio), mas desse empuxe que pode ser “não, tudo é para o 

público” – mas não é nada disso. Só porque eu estou preocupada (preocupada 

não:) atenta, em ir daqui até ali, subir nesse praticável, atravessá-lo, quantos 

passos eu dou, como é que eu vou descer sem que o meu pé se desequilibre, 

quantos passos eu dou que seja confortável para mim, Juliana; não é Wladimir 

porra nenhuma. É “quantos passos a Juliana vai dar aqui, daqui até ali, sem que na 

hora o meu pé não esteja x centímetros para fora para eu não tropeçar...” – porque 
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não seria assim; ninguém  faria assim na vida; eu, Juliana, eu vou andar e eu 

quero que o meu pé pise direitinho no chão, ou em qualquer mureta, em qualquer 

que tenha, pedra, alguma coisa que eu tenha que passar. Então, só porque eu estou 

atenta a isso, eu estou sendo muito mais generosa com quem está ali me vendo. Aí 

sim eu estou contando essa história, estou contando esse personagem, 

reinventando ele, a energia dele, só por isso, porque eu estou sendo delicada , eu 

estou tendo muito cuidado. Então, é o oposto do óbvio, do que poderia ser “ah, 

não, eu tenho que estar a mil”. Eu estou a mil, mas é por outra via. Eu estou a mil, 

estou cem por cento ali, só porque eu estou cuidando de cada passo, cada olhar, 

cada nariz, para onde vai. E mesmo que não seja linguagem essencialmente 

popular, e muito aberta, sem cortar parede muito explícita – mesmo que não seja 

assim, mas o tempo todo o foco vai estar muito mais lá com a platéia (eu estou 

fazendo gesto já!; a fita não está gravando!).  

C - Precisava ser uma filmadora, para sofisticar... 

J - Então acho que isso é muito legal. E é muito mais gostoso. Porque é aí que 

você percebe: “puxa, eu sou atriz, é isso que eu quero,  é descobrir cada coisa, 

porque se não, para que eu estou aqui? O que eu quero fazer aqui?” Se eu não 

quero passo a passo, cavoucar esse mármore. Por quê? Então, para fazer bolo, 

obrigada; vou fazer outra coisa.   

C - Me dá uma sensação, do que você fala, me passa a imagem (não sei se é isso 

que você quis falar) que para eu fazer um trabalho para o outro, eu tenho que estar 

atento a mim. 

J - Totalmente, mas é exatamente isso.  

C - Se eu não estiver ligado, quando eu entrar, com o meu grupo; e não é com o 

personagem; é comigo, é o pessoal mesmo.  

J - É! Então, e aí eu lembro (vou falar; não sei se você lembra), quando a gente fez 

Esta Propriedade está Condenada, foi o primeiro trabalho na escola; você lembra 

disso? Eu não sei se você foi alguma vez ver o ensaio, ou se a Diretora falou com 

você sobre isso; eu não lembro. Eu lembro que a Diretora falou, “Não, o menino é 

homem, então o quadril é para frente”. E eu não sei se ela falou “O Coutinho; falei 

com o Coutinho...”; eu não lembro, alguma coisa da história do quadril. Bom, no 

Godot, o Saulo (meu irmão), ele e a Adelaide (a mãe da Helena), os dois falaram a 

mesma coisa (foi tão engraçado) e viram em dias diferentes e tudo, foi “Ju, 

gozado, eu vejo em você um homem e você não está fazendo um homem, e eu 

vejo coisas de homem ali – o andar, os teus braços, tudo.” E nunca você falou 

“Não, um homem,...”; nunca você falou isso. “Um homem: o quadril assim, o 

braço assim, o ombro assim...”; você nunca falou. E eu curtia muito isso. Aquele 

corpo do Wladimir ali – e é gozado porque eu, claro, tentava imprimir umas coisas 

de peso, e tudo, mas não era por aí. Eram pequenas intenções. Eu sentia que eu 

tinha pequenas intenções, sem pensar que aquilo era um homem, mas pequenas 

intenções físicas. Então eu lembro, no ensaio, que você falou muito do joelho, 

algumas coisas do joelho, para eu andar um pouco mais com o joelho mais 
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dobrado (quando eu parava eu ficava com o joelho dobrado, mas eu não estava 

andando com o joelho dobrado), então, eu lembro de algumas coisas assim. Então, 

isso trazia novas intenções, porque o joelho daí já mexia também no ombro, no 

braço... Sem que eu pensasse em cada coisa, mas já... Então, parece que é um 

misto de pequenas intenções que daí trazia...  

C - A essência do masculino. 

J - É, a essência do masculino. E aí, isso mudava completamente a minha relação 

com (e isso é bom) com a outra atriz. Lógico, porque eu já estava fisicamente de 

outro jeito, né. Então é isso, quer dizer, o fato de eu estar atenta para o meu jeito 

mudava completamente o meu jeito com o outro e aí claro que muda 

completamente com o público. Não tem como, não dá para escapar. Então acho 

que tem tudo a ver com isso que você está falando. Eu estou comigo, e é uma 

coisa que é comigo Juliana, não era “ah, o Wladimir é assim , ele vai andar 

assim...”; não. Eu partia de mim... esta intenção...; acabou. Isso resultou num 

encontro meu com esse personagem completamente diferente. Mas porque eu fui 

para mim.  

C - E desta fala das duas pessoas do masculino, é impressão minha ou está 

embutido assim que eles viam que era uma mulher... 

J - Claro!  

C -...mas que estava representando um homem, e tinha todas as características 

masculinas... 

J - Imagina, lógico. 

C - Não era... 

J - ...querendo disfarçar... 

C - ... não é uma transformação... 

J -  ...é, transfiguração... 

C - ...transfiguração, não é?  

J - É, em nenhum momento; não. E isso é o mais legal. Porque isso é “olha, estou 

aqui fazendo teatro”. Ainda bem que não me olhavam e falavam, “Ah, não, será 

que aquilo é um homem”, entendeu? Claro que nem a gente puxou para isso 

fisicamente; ninguém ficou escondendo peito, bunda, com roupa que engordasse 

muito, não foi para isso a encenação também, mas eu nem gostaria disso, nem 

queria isso. Nunca. “Ah, puxa, é um homem. Não, olha, é uma mulher.” Ou: “que 

bom, é uma mulher que está...” 

C - ...representando... 

J - ...representando. Ela está interpretando isso. É uma interpretação que é ela que 

está dando; ele é outra. O outro é outro; eu seria outro. E é exatamente isso que 

você falou, que você estava dizendo antes, de o fato de eu mudar comigo muda o 

meu encontro com o personagem e daí a minha relação com o outro, o meu 
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parceiro em cena, é totalmente diferente. E a terceira que então, que é com o 

público, a nossa com o público, vai ser totalmente diferente também. Mas eu 

insisto nessa história da delicadeza mesmo, porque eu acho que é isso. E é o 

interno... 

 

Fim da fita 1 

Fita 2 – Lado A 

 

C - Continuando: a segunda fita da Juliana... 

J - Não porque você também sempre (acho que isso muito também por causa do 

teu histórico, da tua formação, do teu trabalho todo, mas – isso é outra coisa; eu 

vou falar, é importante) você sempre insistiu muito nisso, de ser para fora; para 

fora assim, no bom sentido; para fora. “Nós estamos contando uma história para 

eles, para o público que está lá; fisicamente você está assim, porque eles estão 

assim”. Eu lembro de uma frase do Eugenio Barba, do workshop que eu fiz com 

ele lá em Londrina em 92, ele diz assim: “Diretor não dirige ator, diretor dirige a 

atenção do espectador; é para isso que o diretor serve”. E é uma graça; eu 

discordo de muita coisa dele, mas é perfeito isso. Dirige a atenção do espectador; 

e você sempre dirigiu a atenção do espectador, dando exercício de clown, ou 

estando lá trabalhando a minha cena do xixi, ou dirigindo o Godot segunda 

versão; você sempre insistiu muito nisso. Eu sempre senti muito isso de você. E 

você verbalizava sempre, do teu jeito (eu estou falando também, já, com a minha 

memória, né, alterada, mas, com o que eu lembro e tudo). Mas eu lembro muito 

que sempre você insistiu muito nisso: é lá. “Eu sei que você está aqui, teu corpo 

está assim, mas é para lá”. E o foco mesmo, não só fisicamente a tua posição é 

essa, não estou estátua que sempre ficou em cena, não é assim; como fica para 

mim, como fala; “você está assim, mas o teu foco é lá”, todo, né. “Você está aqui, 

mas o que a gente tá construindo aqui, o que vai para eles é a minha relação com 

vocês, o que está no nosso meio” (por isso que você me falou isso).  “O que chega 

lá não é o que eu faço ou o que você vai fazer, é o que está aqui”. Né, o teatro é 

isso, então, chega o que está no meio de nós todos.  

C - ...para alguém. 

J - É, é para alguém. Mas, enfim, é isso, você sempre insistiu muito nisso – é para 

eles que a gente está contando isso, então o foco é lá, lá; sempre foi muito 

presente isso, eu lembro muito, desde o Lactolove. Mas eu estava falando também 

uma outra coisa. Isso é uma que eu entrei durante; eu terminei a fita; eu falei da 

delicadeza, que eu queria insistir na história da delicadeza, quando a fita estava 

acabando; a gente estava falando da história de ser para o público, você falou de 

ser primeiro comigo mesmo... a gente está aqui para se revelar também, isso é uma 

das coisas. E eu só vou revelar o outro se eu me revelar. Então claro que tem a ver 

com maturidade. E aí eu acho (eu lembrei do que eu ia falar – que tem a ver com 
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isso, mas de outro jeito). Porque pode parecer, eu sei que é óbvio que você não 

pensa nisso, mas essas nossas falas, né; para o leigo, pode parecer um pouco um 

exercício egoísta. Que é um pouco também; a gente faz teatro para gente, tem 

tudo isso, mas a gente não é burro, a gente é “terapeutizado”; não é idiota, é 

inteligente, é culto, é informado, trabalha... Então, assim, esse movimento que é 

interno pode parecer um pouco “não, é para mim, então é um momento em que eu 

fico comigo, que eu descubro o passo a passo, a Juliana ...”. Só que parece que (é 

gozado, é besta isso que eu vou falar mas, enfim, faz sentido) parece que é um 

pacote de coisas o teu jeito de trabalhar. Por isso que eu falo que é muito mais do 

que uma técnica; é uma atitude, é uma abordagem, uma maneira, um enfoque, sei 

lá. Atitude acho uma palavra boa, assim, abordagem. Porque é um pacote que vem 

com essa busca interna, e que você tem muito isso de ..., uma coisa de acolher o 

que é da pessoa. Acolher no bom sentido, né, não é “acolher-pai”, “Vem cá, 

Jujuzinha, seu joelhinho...”, não é isso, não. É assim: “eu sei que o seu corpo é 

assim, que ele está assim, é com isso que nós vamos trabalhar”. E não é porque 

você é bonzinho e não quer falar que nega está gorda, porque você fala que está 

gordo, que está magro, não é isso. O pacote vem com essa coisa de “eu sei que 

esse é o seu corpo e por um dia ele pode encontrar a energia desse personagem, 

mas é você”. Isso é muito confortável para a atriz. Para a minha atriz, entendeu? 

Eu acho muito bom isso, porque que não é uma coisa “papai”, não é assim. É: 

“porra, que bom que eu posso encontrar esse personagem nesse momento do jeito 

que eu sou”. E você pode ser pior daqui a dez anos, ou pode ser melhor. Mas 

agora é isso que eu vou fazer.  

C - Tá. Agora quando você fala confortável  aí, me passa um pouco (eu sei que 

não é essa a tua intenção; só para você desenvolver um pouco mais) uma coisa de 

ser fácil... 

J - Não, nada fácil; muito pelo contrário. É confortável porque é um espaço 

confortável de trabalho. 

C - Entendi. 

J - Eu estou falando confortável como espaço de trabalho e por como você coloca 

isso. Isso tem a ver com você porque é você que está propondo, que propõe o 

trabalho desse jeito. Tem a ver com o seu jeito, que não é paternal, e que não é 

tolhedor, castrador, entendeu? Então não é nem uma coisa, nem outra. É um 

espaço confortável de trabalho que tem a ver com o jeito como você trabalha; 

você sabe melhor do que eu. Mas eu sempre senti confortável. Mas não é fácil e 

não é confortável nesse sentido de ... Não, confortável é; não é fácil. Porque vai 

para o que sou eu – por isso que não é confortável. Vai para o: “olha, veja os 

problemas do seu joelho. Como você vai fazer para que isso te ajude nesse 

momento, o que você precisa trabalhar para que isso colabore nesse momento da 

cena, nesse trabalho, e não piore”. Ou “como esta cena, ou este trabalho, essa 

decupagem aqui ou isso, pode melhorar um problema que você tenha”.  

C - Então, começa por “tem que assumir o problema”.  
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J - É, tem que assumir o problema, ou tem que enxergar como é. Às vezes não é 

problema; às vezes é assim. Isto é, “você tem coisas que são problema; tem coisas 

que não, tem coisas que são suas; como você enxerga isso?” Às vezes isso é muito 

doloroso. Porque esse é o lado terapêutico do trabalho; o resultado é terapêutico. 

Não que o processo seja, mas tem resultados terapêuticos. E que bom, puxa, todo 

trabalho pode ter, qualquer um; o trabalho no computador pode ter... E fazer doce, 

ou qualquer coisa. Então não é fácil porque está centrado na pessoa. E não “o 

personagem é esse, querida, venha buscá-lo”. Eu uma vez discuti com um ator, 

que disse “Ah, tem atores que vão em busca do personagem, tem atores que 

trazem o personagem para si, eu prefiro atores que vão em busca do personagem”. 

E eu falei, “eu não sei o que eu prefiro”. Por que o Robert De Niro, que é um puta 

ator, faz coisas maravilhosas e coisas horríveis ? Porque o universo dele tem a ver 

com as coisas maravilhosas que ele conseguiu fazer. Eu não preciso dar conta do 

mundo inteiro. O Eduardo Coutinho vai fazer coisas maravilhosas e pode fazer 

coisas horríveis, sendo um puta ator. Porque o universo seu vai ter a ver com o 

Frankenstein, com o ..., sei lá. Com um padre; e não vai ter a ver com um 

telefonista, e com o Hamlet, eu não sei. Você não precisa fazer bem o Hamlet para 

ser bom ator. Porque tem a ver com o universo, e aí, nesse sentido, eu acho que eu 

prefiro o que traz o personagem para si. Entre aspas. Não quer dizer que eu vou 

fazer tudo sempre igual, é a Juliana fazendo...  Mas é a Juliana que está; eu estou 

interpretando fulano, por isso que eu prefiro falar interpretação a representação. 

Porque é a minha interpretação do mundo. Se eu escrevo um livro, sobre os 

abajures, é como eu vejo. Se eu pinto; gente, é assim! E se eu sou ator também é 

assim, caralho. Se eu vou sempre em busca, será que eu não vou estar sempre 

sendo artificial? “É lá que está ele; oh, venha cá personagem”. Nesse sentido raso; 

claro que é um encontro, claro que o personagem; você vai se aproximando, só 

que você vai trazendo ele para o seu interno, não é?  

C - Hum, hum...  

J - É, eu não sei. E muito porque eu acho que tem a ver com um universo pessoal. 

Não tem jeito. Então, nesse sentido, eu acho que esse pacote ‘Eduardo Coutinho’ 

... Não, mas eu acho que tem essa abordagem.  Esse é um dos lados muito fortes. 

Sou eu com um foco lá, que é contar esta história, este personagem..., é tudo isso.  

Não perde isso. Nunca senti que você perdeu isso. Mesmo no trabalho com a 

leiteira que era uma coisa que tinha muito a ver comigo. Muito mais do que o do 

Wladimir, entre aspas.  

C - Saiu mais você... 

J - É, porque veio “puxa, é o peito, é o não-sei-quê...”. Mas depois, a partir de um 

momento eu já não era, também. Então acho que isso é muito forte, apesar de ser 

muito interno, o foco é sempre o encontro com o outro, é como nós estamos 

contando esta história. Foi sempre isso. E é gozado que essa história de contar a 

história; parece que essa palavra “contar” também é muito presente no seu 

trabalho, no jeito como você trabalha. Então, “conto isso, depois conto aquilo”; é 

sempre pequenas “contações”. Então, o contar tem a ver com essa matemática. É 
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uma coisa; eu estou contando. E não quer dizer que uma não tenha nada a ver 

com a outra. Mas eu não estou carregando aquela energia para o outro, e para o 

outro... E aí isso já vai virando uma puta de uma mixórdia, um bolo sujo, sujo. E 

não só sujo, porque a sujeira é terrível, mas pior do que a sujeira é a confusão 

daquele ator e o peso que não precisa. Porque vai ficando um sufoco. É isso, mais 

isso, mais isso... Eu não consigo mais respirar se eu tenho um bolo de coisas para 

fazer e carregando o bolo de coisas que vem vindo. Eu não consigo, porque é 

sobre-humano mesmo. Não só é difícil, árduo, terrível e ruim, de má qualidade, 

que vai resultar (péssima para o público, também), mas não só isso. Porque é uma 

merda para você; você se sacrifica sem precisar. E passa a não ser prazeroso o 

trabalho. “Para quê? Puxa, obrigada, tchau”. Não é isso, mesmo. Então eu acho 

que essa história (isso que eu não tinha falado antes) do público é muito presente. 

Eu lembro disso desde o Lactolove muito. E aí, tem uma coisa que eu lembrei 

agora, que eu acho também importante, que é assim. Os dois processos foram 

muito diferentes, porque um , entre aspas, não tinha texto; e o outro é um trabalho 

com um texto importantíssimo da história do teatro. Esperando Godot, fica duas 

horas em cena... Bom. O trabalho é o mesmo. Os princípios são os mesmos. A 

importância da presença desta abordagem é a mesma. Não é porque um é 

essencialmente uma linguagem popular, que não tinha fala, que tinha um monte 

de ruído, e percussão, e andarzinho, tudo decupadinho... É importante sim, 

obviamente. Aqui “é, mas não tanto” – não. É muito importante também. Não é 

porque esse pode parecer mais com a mímica ou com as linguagens do teatro 

popular..., não. Não tem nada a ver. Isso desta técnica, desta maneira de abordar 

ter a ver com um resultado, com  uma estética. Não tem nada a ver. Nada. Eu 

queria reforçar porque eu já tinha falado isso no começo, por causa de “De Onde 

vem o Verão”, mas nas minhas duas experiências, que são resultados muito 

diferentes, eu acho que não tem nada a ver com a estética. A técnica não está 

comprometida com a estética. E isso é muito legal, porque puta merda. Se eu 

posso treinar esgrima, sei lá, mas isso pode me servir, claro, puxa: as artes 

marciais trabalham muito com limpeza; eu acho que tudo isso pode ser sempre 

muito bom, lógico. E eu posso resultar como o Ulisses Cruz, o Péricles usava 

kung-fu, o outro usava o Tai-chi, no outro pode ser o bale clássico... Tudo bem, 

mas essa não. Essa parece uma coisa estrutural. Não só para a formação; como é o 

caso de vir para um espetáculo, que já é uma coisa mais finalizada, que já está 

objetivando uma formalização. Mas ela é estrutural. Ela não está comprometida 

mesmo. Ela não está comprometida e ela não vai comprometer esteticamente o 

espetáculo. Ela não vai definir – “não, o espetáculo vai por aqui, esse vai por 

aqui”. Pode ir se você escolher, se você estiver dirigindo e quiser, mas não tem 

nada a ver. E isso é o mais legal. O meu interesse é esse; eu não sei... a gente não 

sabe para onde vai necessariamente; eu não fiz uma opção, “Não, a Juliana vai 

sempre, no espetáculo, eu quero, minha linha é sempre..”. Não tem este objetivo 

só. Então por isso que eu acho que tem a ver isso que você disse mesmo; é um 

andamento para o ator, ponto, que objetive, que trabalhe as técnicas populares, os 

espetáculos de rua, ou máscara. Não tem nada a ver com isso.    
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C - Eu acho que eu entendo o que você fala. Do Godot, você no começo falou 

muito na diferença, na coisa do estar mais inteiro. Você acabou usando o exemplo 

do xixi, mas foi um exemplo de um momento que eu ainda não era o diretor. Tem 

alguma coisa depois que assumi a direção da remontagem?  

J - Tem... tem várias. Uma de cara é a história da mudança do espetáculo. A sua 

entrada; eu lembro dos ensaios lá da USP, que você tentou pegar o espetáculo, 

tudo, e que não só porque é uma peça que já estava pronta, eu acho que isso é 

possível de ser feito do zero, no começo; eu não sinto que isso aconteceu  porque  

a gente já tinha feito uma primeira versão, e você tentou (não sei se você lembra 

disso), você quis que a gente dissesse para você os momentos que não eram 

claros. E a gente já tinha feito temporada, viajado, Uberlândia... Que não eram 

claros para gente, os que não eram claros, que não eram confortáveis, e não 

necessariamente que você ia cortar esse; que a gente tinha um objetivo até de 

cortar, de limpar, mas para gente tentar clarear, decupar... E daí foi muito legal 

porque eu pude ver o que é esse jeito de fazer, numa cena (que é a história do 

xixi, ou do peito), no jeito de dirigir o espetáculo, de olhar para o espetáculo. 

Porque ali já era uma visão; você não estava pedindo para gente mostrar coisas 

físicas, ou coisas de cena que a gente tinha dificuldade do tipo “não, não estou 

entendendo essa cena”; você estava pedindo uma coisa mais geral mesmo, de 

momentos, de grandes momentos – mais estrutural, entre aspas. E aí eu falei 

“Nossa, ele está fazendo a mesma coisa, mas com o espetáculo”. Com o grande. O 

que aconteceu que foi bem legal é porque ficou muito mais gostoso de fazer. Não 

só porque aliviou, tirou um pouco; porque eu lembro que a nossa expectativa era 

de cortar muito, e a gente nem cortou tanto o espetáculo, você lembra disso? A 

gente não cortou, mas só que ele ficou muito mais leve mesmo. Porque foi ficando 

tudo muito mais claro. Eu lembro muito disso; dos ensaios, que a gente pegou 

momentos, grandes momentos da peça, não foi nem assim, primeiro ato, segundo 

ato... Foram pedaços mesmo. Soltos, até. Eu lembro que a gente selecionou (eu até 

tenho as cenas), selecionou cenas separadas mesmo e foi ficando... então é gozado 

porque deu para sentir mais seguro. Sem contar dessa história que eu falei da 

transferência. Que no meu caso foi a história da atriz tentando transferir (entre 

aspas) um momento para o resto do espetáculo, mas é diferente. Aí não; aí é a 

transferência do micro para o macro, parece. “Então é isso que eu vou dirigir, 

então vamos fazer a mesma coisa com a peça; aqui eu estava fazendo com a ação 

física da atriz”.  

C - Bom, essa coisa do pegar aquilo que era uma visão, uma postura, um enfoque, 

uma atitude, ou seja, você cita várias palavras... 

J - Então, aí, comparando com o Lactolove é até engraçado porque... e eu já me vi 

várias vezes falando isso: “como é importante uma pessoa com o olhar do 

Coutinho”. Como faz falta isso no espetáculo. O Godot, nesse segundo momento 

que você assumiu mesmo, aí mudou muito. E, gozado, porque eu não via isso só 

comigo, eu via isso com as meninas também. E melhorou muito. Mas eu senti um 

salto mil. Não tem a ver com gostar ou não gostar, tem a ver com ver uma atriz 

que faz assim ... E tem a ver com o entendimento que elas passaram a ter dessas 
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coisas todas que foi limpando, limpando; ação por ação... você lembra? Eu acho 

que mudou muito. E é muito legal de ver na personagem; poder ver no outro, 

também, como muda. E eu lembro que você pegou muito aquelas coisas de 

quando um olha para o outro, quando um fala com o público, quando eles falam se 

olhando; todo aquele começo, que eu chego falando, e daí já desembesta aquela 

falação lá, mas eu percebo que ele está lá, e aí “que alegria que ele está”. “Aí, 

como é que ele passou a noite?” Primeiro é um movimento só meu, depois é com 

ele. Com ela, né. Eu lembro; ficou muito aquela coisa dos olhares, triangulação, 

como olha; e isso mudou internamente completamente. Só por trabalhar a dupla. 

Acho que o caminho, ele pode ser pelo interno, mas ele também; você trabalhou 

muito os dois. No Lactolove também; tinha muita coisa que envolvia o olho. 

Aquela história do armário, vai tirando as coisas... Tinha muita coisa que era dos 

dois. Então, às vezes também pela via técnica, de “olhou, triangulou, e chegou 

perto, abaixou...” (olha, agora lembrei!). Você pegou muito essa cena do começo. 

Agora eu estou lembrando tudo! Eu lembro quantos passos eu dava para chegar 

perto dela quando era no teatro, depois em Londrina, que gozado! 

C - É, porque dá a marca que depois com as outras cenas não precisa mais.  

Fita 2- Lado B 

 

J - Não; eu lembro que você pegou muito essa primeira cena, porque tinha uma 

intenção do que poderia ser isso. Tinha uma intenção porque, claro, eu olhava, via 

que ela estava lá, olhava o outro, estranhava, tudo bem. Mas não era muito claro. 

E eu lembro que isso me fez marcar tudo, e foi muito bom. Porque mudou tudo; 

mudou o jeito como eu falava, sem ter pensado “agora...”, nada disso. Ou na 

intenção, “ele passou a noite não sei onde” – sem nada disso, mas mudou. Eu 

lembro muito bem desse começo. Porque eu dava a volta nela por aqui, eu via ela 

desse lado, dava a volta nela por trás, chegava pela esquerda, e aí tinha aquela 

coisa de querer ver o pé como que estava, o cuidado...  E eu lembro que era tudo 

decupado. Tudo, tudo, tudo, assim. Como que eu abaixava, quanto eu abaixava, e 

eu lembro que aumentou muito a minha atenção  para como  estava o meu corpo. 

Você nunca falou, “Não, agora perceba como está a sua coluna”, não assim. Mas 

quando eu abaixava eu já começava a perceber a minha coluna, como que eu 

descia, eu lembro que eu tinha muito movimento mais reto assim, não tinha uma 

coisa muito assim, só quando eu queria eu fazia isso. Aí era proposital, porque os 

dois faziam esse movimento de baixar mais curvado. Eu lembro muito bem 

porque a minha intenção vinha da decupagem física. A minha intenção de “Onde 

você passou a noite? Eles te machucaram? Não? Quem?” – e ele nunca sabia 

quem era, era uma puta de uma confusão que ele fazia com tudo... E é gozado 

porque isso daí mudava o percurso, porque depois eu ia para a árvore. Daí a gente 

já ia para a árvore ver se a árvore era a mesma. E depois toda a decupagem do 

negócio da torre Eiffel também, que você também trabalhou bastante. O miolo não 

tanto (entre uma cena e a outra), mas depois essa bastante. E aí foi acontecendo 



Transcrição do Relato de Juliana Jardim  

 

185 

esse mesmo processo de transferência para esses miolos, parece que você pegou 

alguns momentos-chave e aí a transferência ia se dando.  

C - Vocês se modificavam, portanto o miolo se modificava... 

J - ... o miolo se modificava, exatamente. E aí, por exemplo, eu lembro que você 

não pegou muito a entrada. A gente continuou entrando na mesma hora, 

andando..., mas mudou só porque o meu encontro com ele era completamente 

diferente. Eu lembro muito também dessa outra cena que eu falei agora da torre 

Eiffel, que eu falava que eu ia me matar. Lembra que eu ia abrir o braço e vinha 

naquele corredor (?); eu vinha lá detrás da árvore, eu  vinha andando para me 

jogar da torre Eiffel. Eu lembro que você pegou bastante isso também e isso 

mudava toda aquela coisa, que parece uma bobeira, mas é entrar em cena. E que 

não é uma bobeira, jamais. Até porque tinha muito aquela história de estar em 

cena mesmo, mas quando eu fugia ou não fugia, ficava ali parada, os dois, tudo e 

então. E como com você estando na direção isto se intensificou muito, lógico. E 

aquilo que eu estava falando quando parou a fita,  que era da visão do micro para 

o macro, que a visão é a mesma; ela não se modifica. Ela sempre fica, mas não se 

modifica. É muito legal de ver. Quer dizer, eu só não sei, assim, a gente nunca 

teve um processo desde o começo junto. Então eu não sei como seria isso. Mas eu 

acho que sem dúvida seria muito presente essas coisas todas porque não dá para 

escapar, não dá mais para fugir. Mas, enfim, isso que é a coisa que ficou mais 

clara e é a maior diferença entre um processo e o outro. Porque estava mais na sua 

mão, quer dizer, estava totalmente na sua mão, você podia e tinha que fazer isso. 

É o que todos nós queríamos. O encontro era muito para ter esse movimento 

mesmo. Verticalizar uma coisa que já tinha sido iniciada. E o mais legal foi isso, 

que eu lembro muito que a gente queria, queria cortar, quando viu não tinha 

cortado tanto, mas era tão mais legal. A gente tinha descoberto tantas coisas a 

mais, boas, a gente não perdeu o espetáculo que a gente tinha. Tinha muita coisa, 

mas não passou a ser outro. Mas aprofundou tanta coisa e verticalizou, mesmo, 

um monte de outras coisas que daí você falava “puxa, até parece mais curto o 

espetáculo”. Gozado, né? Eu gostava muito de fazer... 

C - Acho que é esse relato mesmo. É um relato de memória, do trabalho 

emocional. Obrigado!  
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Transcrição do Relato de Newton Yamassaki 

 

 

Coutinho (C) - Como é que foi esse processo da montagem do espetáculo do Fala 

Ou Não Fala? para você? 

Newton (N) - Teve um dado forte que era o medo de improvisar com o público 

num momento onde você estaria fazendo uma cena, que deu um certo pânico lá 

no fundo. Aí eu disse para mim mesmo: Não, eu vou enfrentar, tenho que 

descobrir isso, tenho que vivenciar isso. 

O que aconteceu é que, quando estreamos, fui bastante técnico e ainda estava 

preocupado com essa questão da relação com o público. Ao longo das 

apresentações, principalmente quando a gente foi para os SESCs, a platéia era 

muito mais próxima. Não era teatro, era o hall de convivência  que possibilitava e 

era necessária a relação direta, sem a luz teatral e outros recursos. 

Pelo contrário fiquei muito à vontade. Até essa coisa do workshop, depois do 

espetáculo, que reforçou mais a relação direta com o público.  

Na verdade somam vários fatores para a desinibição: o trabalho que a gente fez é 

bom, tem pesquisa. Eu me envolvi bastante, mesmo quando estava num trabalho 

que não tinha nada a ver com o Fala Ou Não Fala?, eu estava sendo o Ogum, 

vivenciando e querendo que fosse assim mesmo para que isso viesse mais à tona. 

A qualidade do trabalho facilitou a empatia com o público, o que deu um 

empurrão para poder improvisar e eu gostei muito. 

Então essa etapa da minha vida, como ator, fez uma abertura e eu consegui 

respirar. Este foi um grande ganho que eu tive nesse trabalho. 

O fato de falar foi um grande entrave. Num momento quando entrou a Andréa 

Botelho, a Juliana Jardim, onde eu precisava vomitar aquele texto, foi uma dor 

muito grande, embora eu até estivesse no Casa De Brinquedos que também tive 

aquele medo do falar, mas que tudo era marcadinho, não tinha tanto o improviso, 

então parti pela técnica e isso foi o veio de segurança para poder soltar o verbo. 

Agora está muito mais tranqüilo. Os exercícios que a gente fazia ao começar o 

aquecimento falando e brincando, a proposta da peça de ter duas crianças também 

deu uma soltada. 

Resgatar essa criança que eu vivi, que foi de uma época muito boa na minha vida, 

e agora transportar para o palco procurando essa identidade com o espectador, foi 

mais fácil e mais fluido fazer espetáculo para elas, especialmente nos SESCs 

onde tinha mais crianças do que adultos. Na USP haviam mais críticos e mais 

adultos e eu não tive tanta fluidez, portanto  foi mais técnico. 

Em termos gerais foi uma etapa da minha vida que foi transposta. 

Tem um outro aspecto que é o dos objetos. 
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Quando eu propus “o joystick que junta com teclado e o caxixi para formar um 

objeto”, tinha uma espécie de fuga minha de transpor o trabalho do ator para o 

objeto, que é um meio de tirar um pouco a minha presença e colocar... 

C - O artista plástico aí, não é? 

N - Também. 

C - A expressão através do objeto. 

N - Nossa, é mesmo! É um aspecto que eu também gosto, que vou usar ainda no 

futuro. Na verdade é mais fácil.  

Quando fiz a oficina do Alberto Gaus (Solar da Mímica) eu usava muito os 

objetos para me anular e colocar a expressão neles. Ele sempre dizia: “Esqueça 

isso, eu quero ver você, não quero ver o que você faz com isso, mas o que você 

é.” Tinham objetos no Fala Ou Não Fala?, como o bauzão, o baú e o bauzinho, 

mas eu estava menos preocupado com o que fazer com esses objetos. Se eu estou 

fazendo um som, tem a minha cara que corresponde ao batuque, tem expressão, 

tem a “Martha Graham” (citação subjetiva da coreógrafa no momento da 

percussão) que apareceu, quer dizer, foi muito mais interessante o personagem, o 

ator com o objeto do que transpor o ator para o objeto. É mais um ganho perceber 

isso. 

C - Como é que foi esse processo de buscar a tua infância, de começar com suas 

lembranças aleatórias, para chegar na personagem? 

N - Minha infância foi bastante produtiva, quer dizer, eu me diverti muito, a 

educação que eu tive sempre teve uma ética, um direcionamento, um respeito, 

enfim, tive uma infância boa e não posso reclamar. 

Foi um bom começo enquanto processo, não foi de lembrar coisas traumáticas, 

foram coisas sempre muito legais e que tinha muito a ver com esse processo, de 

serem dois garotos brincando. Foi um ótimo começo para aquecimento que na 

verdade a gente usou muito dessas informações todas. 

Tem duas coisas juntas: uma é que minha infância foi legal e a segunda é que 

minha educação na infância foi legal. Tudo isso foi aproveitado. 

C - Como é que foi para você, enquanto ator, começar falando da sua vida e das 

suas referências? Era assim nos outros locais que você fez? 

N - Não era. Nas outras montagens  tinha texto pronto, diretor que tinha toda uma 

concepção e tinha pouco espaço de improviso. No nosso caso não. Como a gente 

não tinha tantas referências nem tinha texto, foi um ótimo ponto de partida, 

porém extremamente vago, então teve um esforço. Ok, estou trazendo a infância à 

tona, mas aonde vai dar? Não faço a menor idéia. Por isso é que vinham as 

imagens de que iria acontecer isso e aquilo por uma necessidade de ter um 

produto. Naquela época, no começo não tinha, não conseguia ter a visão desse 

produto começando por esse processo. Era uma nova forma de iniciar um 

processo de montagem de espetáculo, por isso que eu tive que me apegar a umas 

imagens para sentir um pouco de chão. 
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Você tinha colocado uma outra proposta de jogar uma palavra qualquer e fazer a 

associação imediata com outra palavra, exemplo: Faca lembra o quê? R: Poder. 

Por esse caminho não estava funcionando. 

Pelo caminho da infância foi sendo trazido coisas muito internas minhas, 

“esquecendo” a parte técnica, ou seja, sem me preocupar com a forma final. 

C - Você já disse que uma série dessas coisas, depois, acabaram contribuindo 

para a concepção da personagem. Como você assumiu a personagem? 

N - Isso é uma coisa bem subjetiva. 

C - O processo de ator é absolutamente interno, o que eu estou conversando aqui 

é subjetivo sim, não é técnico. 

N - Tiveram momentos de forçar a infância para vivenciar, curtir aquilo. A gente 

tem uma vida muito louca de uma série de limites. Até locais como na TV 

Cultura, na Revista Iris, tive momentos de soltura. 

Tive um momento de choque quando estava montando o Casa De Brinquedos 

que era uma outra concepção que tinha que ser uma coisa rápida e objetiva. Eu 

tive que parar pois não conseguia administrar as duas juntas; uma coisa era um 

processo mais longo, introspectivo e outro era produção imediata, comercial que 

eu já estava acostumado. 

Tive que pedir um tempo para você de fazer uma coisa e depois a outra. Foi bom 

ter dado esse tempo mesmo. 

De uma forma inconsciente, o jeito de que eu estava agindo na TV Cultura como 

cenógrafo, ou seja, objetivo, ao contrário do que eu sou... 

C - Exercitando o seu Ogum... 

N - É, por um lado eu não estava percebendo, mas depois eu saquei isso. Nossa, o 

Ogum está aqui! Agora vou aproveitar para agir dessa forma na cenografia, na 

forma de liderança, de ser objetivo e depois transformar isso na peça. Foi 

bilateral, mão dupla do ator / personagem. 

C - Ele para você, você para ele. 

N - Acho que foi muito coincidente, até. 

C - E quanto aos bonecos que a gente acabou deixando de lado e que virou  um 

símbolo de integração no final da peça? 

N - No início existia a vontade de usar objetos como caderno, joystick, teclado, 

em que em algum momento não aconteceu de usá-los. Mais no final da montagem 

da peça, depois que o bonequinho da integração foi composto, vendo que existia 

um objeto que era a baqueta, que tinha uma função de batuque, que a gente estava 

usando como braço do boneco. A cara era uma sanfona que tem a função de 

música, que virou parte integrante do boneco, e o bauzinho que era o corpinho. A 

gente já tinha imaginado isso antes, muito tempo atrás e estava aqui, de outra 

maneira com uma forma sintética e com muito mais força do que a proposta 

inicial. Era para ter uma simples inserção dos objetos como um personagem e que 

depois iria sumir. 
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C - Comente o link da sua infância com a das crianças atualmente. 

N - Essa lembrança da infância que está associada à educação, à ética, com a 

minha forma de assistir os desenhos animados que trouxe uma formação (eu 

também me preocupava em assistir programas educativos), no presente trouxe  

uma preocupação de ver o que as crianças estão assistindo agora, onde há muita 

violência, o certo e o errado, o bem e o mal e a vingança que está muito mais 

forte (a maioria dos heróis luta por vingança). A infância atual está cercada por 

esse tipo de visão. 

A proposta é: o ator está interiorizado com esse dado, essa vontade de trazer à 

tona esse tipo de educação anterior, absorve a linguagem que é usada agora, faz 

uma fusão disso tudo, projeta para o público e este tem a recepção nessa 

linguagem. É como se, por exemplo, a criança recebesse um pacote pronto, 

bonito, que tem a cara do que ela sabe, a cara dos heróis que ela tem, aí ela abre o 

pacote que é um presente onde está embutida  a nossa ética, a nossa formação, os 

nossos valores que a gente preza, e isso é absorvido pelo público que tem a 

resposta na aceitação. Fecha-se o ciclo do processo da criação, montagem, 

apresentação da peça e resposta final do público. 

C - E o fato de o trabalho ser tão interior e pessoal e ao mesmo tempo, enquanto 

trabalho artístico, ser tão técnico? 

N - Uma vez que as minhas verdades, minhas vivências são transformadas em 

gesto e técnica, viram um alicerce, um pilar. Daqui eu posso ir mais além, posso 

inserir um dado a mais, posso ir brincar com a platéia, com você, com o Oxalá, 

pois eu sei que estou tão vivenciado e pronto, sei que não preciso me preocupar 

de como eu fazia as ações na minha infância. 

Tem duas coisas que eu quero comentar:  

- O impulso de fazer essa peça foi de trabalhar com os valores de ética (valores 

universais) e estética (cenografia, figurino e sonoplastia) que vão de encontro 

com os meus valores também. 

- Acabou acontecendo de sermos dois clowns em cena, de usar o improviso, de 

ter a ingenuidade, a bondade, enfim, os valores que o clown possui.  

Eu já tinha passado por um processo de construção de um clown com Alberto 

Gaus que foi extremamente doloroso e de repente, nessa peça, veio de uma forma 

tão tranqüila e fluida. Só percebi o fato de sermos clowns depois de que um 

amigo, ao assistir o espetáculo, fez o comentário da presença do clownesco. 

C – É tudo? 

N – É. 

C – Obrigado! 

 

FIM 
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Transcrição dos Relatos Sobre a Peça Fala Ou Não Fala? 

 

 Este anexo contém os relatos de três pessoas que, de maneira espontânea, 

colocaram suas sensações e observações pessoais após terem assistido ao 

espetáculo. 

 

 

Paula Lisboa: Aluna do Departamento de Artes Cênicas ECA-USP 

 

 “De repente percebi que a cena que ficou na minha cabeça era tudo da 

minha imaginação. Enxerguei as árvores onde os meninos estavam, apesar de não 

ter nada real no palco.” 

 

 

Prof. Dr. Roberto C. Stegun: Professor da Faculdade de Odontologia - USP 

 

 “A peça me fez voltar aos tempos de criança, quando todas as crianças 

ficavam na casa da avó (quase todos os domingos), enquanto os ‘adultos’ 

conversavam. Nós brincávamos em todos os cantos da casa. E parece que sempre 

existe um lugar na casa, de qualquer um, que tem algo de fascinante para as 

crianças, seja de mistério, seja de curiosidade pela proibição de acesso. 

 Fora isto, ainda me fez lembrar das brigas de infância, quando as brigas 

eram sem motivo para os adultos, porém com um significado de auto-afirmação 

entre as crianças. 

 Foi um passeio à minha infância relembrando momentos que realmente 

vivíamos felizes com as preocupações da época. Porém, crescemos e ficamos 

cada vez mais ‘duros’, em relação aos momentos felizes que podemos viver se 

conseguirmos nos desenvolver sem ter de ser adulto sempre, podendo quando 

possível voltar a ser criança, pelo menos em uma peça de teatro, por alguns 

minutos.” 

 

 

Lilian Ana P. Faversani: Professora da escola de educação infantil Ânima 

 

 “Convidada pela coordenadora pedagógica da escola onde trabalho, fui, 

num domingo, levar minha filha e alguns de seus amigos ao teatro. É claro que 

era um programa de lazer, mas junto, vinha uma proposta meio antropológica: a 
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de observar como crianças de diferentes idades – 7, 5, 5, 6 e 3 anos, no caso – 

reagiriam a um espetáculo teatral com recursos de comunicação pouco usuais 

para o universo deste público em particular. 

 Todas as crianças já tinham ido ao teatro anteriormente, o que significa 

que já tinham, igualmente, uma compreensão prévia das intencionalidades e 

funções deste tipo de situação. 

 Devo confessar que a idéia de um espetáculo teatral com poucas falas e 

um certo despojamento cênico me deixava um pouco preocupada, especialmente 

com relação às crianças mais novas. Por isso, aproveitei o momento de espera 

inicial para, no saguão do teatro, usando o folder que recebemos, conversarmos 

um pouco sobre o nome da peça e seus possíveis significados. 

 Entretanto, nos primeiros minutos da peça pude perceber que minha 

preocupação era desnecessária. Passado o momento inicial de escuridão – quando 

todos os menores precisaram vir para o meu colo, o que não foi fácil! – as 

crianças estavam acomodadas em suas cadeiras, desafiadas e curiosas pela 

entrada dos atores. 

 Mobilizadas, logo de cara, pela mímica inicial – em que os atores 

pareciam subir e descer escadas, escadas-rolantes e elevadores – que lhes 

parecem quase mágica, as crianças permaneceram atentas e envolvidas até o 

final. 

 Esta atenção manifestou-se em diversos momentos e de diferentes 

maneiras, o que nos permite uma avaliação interessante. 

 Primeiramente, parece-me interessante apontar o deslocamento deste 

público pelo espaço da platéia no decorrer do espetáculo – inicialmente sentados 

em suas cadeiras, mudaram-se para os primeiros degraus da escada depois de 20 

minutos e, finalmente, sentaram-se próximos ao palco, a ponto de apoiarem seus 

cotovelos nele, onde ficaram até o final. Esse deslocamento era sempre liderado 

pelos mais velhos e seguido prazerosamente pelos demais. 

 Outro aspecto interessante diz respeito à qualidade de participação deste 

pequeno grupo. Inicialmente esta participação ocorreu através de perguntas ou 

comentários dirigidos exclusivamente a mim; à medida que o espetáculo 

avançava foi ficando mais autônoma e restrita ao grupo de crianças – quando os 

mais velhos, já senhores do enredo, tratavam de esclarecer os pequeninhos – e 

atingiram uma forma interessante de intervenção, na qual as crianças dirigiam 

suas falas aos atores, independentemente da existência de solicitação ou resposta 

deles. 

 As dúvidas das crianças menores referiam-se a algumas mímicas muito 

específicas, que remetem a um modelo conceitual mais abstrato, como era o caso 

da árvore, por exemplo. Entretanto, mesmo quando não eram esclarecidas, estas 

dúvidas não comprometiam a compreensão do enredo, pois o próprio 

desenvolvimento da cena – no caso citado, a mímica em que se colhia uma fruta 

ou quando a floresta era desbravada – permitia esta compreensão. 
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 Finalmente, como era esperado, as sutilezas do conflito estabelecido entre 

os personagens, assim como algumas situações mais caracterizadas pelo humor 

do que pelo cômico, foram percebidas apenas pelos mais velhos 

 O mais fundamental, entretanto, é que o espetáculo cumpriu perfeitamente 

sua função no que se refere ao entretenimento. Todos nós nos divertimos e o 

carro, na volta, estava cheio de comentários, mímicas, risadas.” 
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O PEDESTRE 
 

Peça em 1 ato de Ray Bradbury 

Tradução de Elisabete Moraes 

 

 

É noite. Leonard Mead é um abalador de princípios, um não-conformista. Ele 

confere uma pequena  sacola que está carregando. 

 

MEAD – Sim, aí está a cidade, esperando por nós. Muito bem... nós estaremos 

com você! 

 

Move-se rapidamente e vai bater a uma porta. Stockwell está assistindo 

televisão, sentado em uma cadeira imóvel como uma estátua. Stockwell, ao ouvir 

a primeira batida, busca na memória a causa de tal ruído. Com a repetição do 

ruído, contudo, ele se sobressalta. 

 

MEAD – (Mead bate na porta) Stockwell, é Leonard Mead! Len! Eu trouxe as 

coisas todas! (Stockwell não responde. Mead bate uma segunda vez na porta) 

Bob, está uma noite ótima. As ruas parecem um tabuleiro de xadrez, apenas 

esperando nossos movimentos! (Stockwell move-se em direção à porta. Mead 

percebe o movimento dentro da casa) Bob, eu sei que você está aí.(Mead bate na 

porta tão alto que Stockwell abre rapidamente) Oh! inferno, abra de uma vez!  

 

STOCKWELL – Pelo amor de Deus, assim você acorda até os mortos! 

 

MEAD – Ou seus amigos, da casa ao lado? 

 

STOCKWELL – Entre logo. (ele puxa Mead para dentro) 

 

MEAD – Onde você estava? 

 

STOCKWELL – (olha para a televisão) ... no banheiro. 

 

MEAD – Diabo, não acredito! (pega o controle remoto da televisão)  Ela prendia 

você! 

 

STOCKWELL – Sim, sim. 

 

MEAD – Não, não, é o que você quer dizer. Você está pronto? 

 

STOCKWELL – Para quê? 

 

MEAD – Para quê? Isto! (mostra-lhe a sacola preta. Stockwell somente olha) 

Bem, pelo menos você já vestiu suas calças pretas. 
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STOCKWELL – Ah?! É verdade. 

 

MEAD – (Mead abre-a e começa a tirar coisas de dentro dela) Aqui estão as 

coisas para usar com elas. Camisa preta, tênis pretos...  (ele atira as coisas para 

Stockwell) e lanterna. Gêmeos idênticos, é o que somos. Praticamente invisíveis. 

 

STOCKWELL – E estes tênis para que são? 

 

MEAD – Para você caminhar sem fazer barulho, Bob. 

 

STOCKWELL – Camisa preta, tênis pretos, lanterna... até parece que somos 

criminosos. 

 

MEAD – De certa forma é o que somos, não é? 

 

STOCKWELL – ( procura o controle remoto da televisão) Eu... 

 

MEAD – O que estão levando de bom hoje, Bob? 

 

STOCKWELL – Um grande show! Arranque a surpresa do baú! Você deveria 

vê-lo, Len! Vou apanhar uma cadeira... 

 

(Mead não se move) 

 

MEAD – Eu já vi, Bob. 

 

STOCKWELL – Oh... claro. 

 

MEAD – Eu vi quando chamava “O céu é o limite”, “Show do dia 7”, “Oito ou 

oitocentos”, “Aposte e ganhe”, “O Show da vida”... 

 

STOCKWELL – Eu disse “Oh... claro”, não disse? 

 

MEAD – Desculpe. (Stockwell volta a assistir televisão. Mead recolhe a sacola 

preta)  É melhor eu ir indo. 

 

STOCKWELL – Eu me sinto culpado. 

 

MEAD – Fica para outra vez.  

 

STOCKWELL – Alguma outra vez. (Mead dirige-se para a porta) Len! Como é 

que é lá fora? À noite, sem carro? Ao ar livre, quero dizer. 

 

MEAD – É difícil explicar. (abrindo espaço dentro da casa) O ar é suave, as 

folhas rolam na calçada e brincam com seus pés como um bando de gatinhos. Há 

um vento agradável. Melhor que em março. Os meninos deveriam empinar 
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papagaios nas noites de outono. Uma temperatura melhor, mais viva. Frio. 

Escuro. E correr com o vento. E a cidade? Há uma colina não muito longe daqui; 

você fica lá e vê embaixo todas as estrelas da cidade e em cima todas as estrelas 

do céu. E você se sente rico e grita: “Eu levarei algumas destas, algumas 

daquelas, uma porção dessas aqui, muitas daquelas lá longe!” E volta para casa 

com punhados de diamantes... 

 

STOCKWELL – Então é assim? 

 

MEAD – Como metáfora... (Stockwell corre em direção da roupa e dos sapatos 

e pega tudo) 

  

STOCKWELL – Len! (pára e percebe a televisão. Depois estende as roupas 

para Mead) Não esqueça suas coisas. 

 

MEAD – Guarde-as. Quando você estiver pronto, chame-me. 

 

STOCKWELL – Eu o farei! 

 

MEAD – Claro. (Mead cumprimenta com a mão e sai caminhando 

vagarosamente. Dentro, Stockwell olha as roupas, os sapatos, a televisão. Vai 

até a televisão e tenta ligá-la com a lanterna.  Volta para a mesa e segura o 

controle e a lanterna. Olha para a porta) 

 

STOCKWELL – Len! (Mead volta-se parcialmente) Len!? (Mead volta à porta) 

Espere por mim! 

 

MEAD – Ótimo! Ótimo! (Mead desliga a televisão fazendo uma brincadeira, 

enquanto Stockwell coloca a camiseta e os tênis pretos) 

 

STOCKWELL – Pronto! Como estou? 

 

MEAD – (observando-o bem) Perfeito! 

 

STOCKWELL – (Mead imita Stockwell assistindo televisão) Bem, então que 

estamos esperando? 

 

MEAD –  Nada, Sr. Stockwell, nada absolutamente! 

 

(os dois riem e começam a sair. As luzes se apagam. Seu riso pára 

abruptamente. Por um momento os dois homens ficam em silêncio, parados no 

escuro. Aos poucos a luz retorna.) 

 

STOCKWELL – Está escuro. 
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MEAD – (acendendo as lanternas) Seus olhos já se acostumarão. Então você 

enxergará como nunca enxergou antes. 

 

STOCKWELL – Verdade!? 

 

MEAD – Sim. Agora, para que lado? Você escolhe. 

 

STOCKWELL – Por lá...não! Por aqui! Isso mesmo, por aqui! 

 

MEAD – Então será por aqui. Mas, espere um momento. Vamos verificar. (Mead 

fiscaliza ao redor) 

 

STOCKWELL – Verificar? Há algum perigo? 

 

MEAD – Muito pouco... 

 

STOCKWELL –  Pouco! 

 

MEAD – Nenhum, de forma alguma! Tudo limpo. Bem, não fique aí parado. 

Vamos partir!   

 

STOCKWELL – Lá vamos nós. (desenrolam uma passadeira) 

 

MEAD – Está com medo? 

 

STOCKWELL – Não! 

 

MEAD – (caminham juntos sobre a passadeira) É bom, não é? 

 

STOCKWELL – Parece agradável... Eu quero dizer, sim, ... é mais ou 

menos...excelente. O ar cheira bem. 

 

MEAD – É claro. Olhe para cima. Você alguma vez já viu tantas estrelas? 

 

STOCKWELL – As estrelas. Sim. Todas as estrelas. 

 

MEAD – Olhe para baixo. Aí na grama do jardim. 

 

STOCKWELL – O que é isso? (Stockwell se abaixa) Orvalho! Bilhões de gotas 

de orvalho na grama! 

 

MEAD – Sim, sim! E ouça! 

 

STOCKWELL – O quê!? Que é isso? 

 



 

 

205 

MEAD – Os grilos... noite após noite, por bilhões de anos antes de nós e bilhões 

de anos depois que nos formos... os grilos. (Stockwell se levanta) 

 

STOCKWELL – Acho que agora estou pronto para andar um pouco mais 

depressa. 

 

MEAD – Ótimo! (eles partem) 

 

STOCKWELL – Então era sobre isso que você falou durante dois anos? Ser um 

caminhante na cidade. 

 

MEAD – Melhor do que isso! Você é um pedestre! 

 

STOCKWELL – Mas... eu não me sinto culpado! 

 

MEAD – Nem deve! 

 

STOCKWELL – Sim, mas ninguém mais faz isso, não é? Você pode olhar em 

qualquer direção que não se enxerga uma alma, as calçadas completamente 

vazias. Há quanto tempo elas não são mais usadas? 

 

MEAD – Pelo que meu pai me contou, as últimas foram feitas no final do século 

XX. 

 

STOCKWELL – Mais de cinqüenta anos atrás. Droga! (tropeça) 

 

MEAD – (segurando-o) Cuidado! Isso está precisando de conserto. Não creio 

que exista um pedaço de calçada em toda a cidade que não esteja arrebentado 

pelas raízes das árvores. Mais um tempo e tudo estará destruído. (saindo da 

passadeira) Então teremos que buscar nosso caminho através do mato. 

 

STOCKWELL – As pessoas costumavam usá-las freqüentemente?  

 

MEAD – E como! Meu pai costumava dizer: “Ouça o que lhe digo: o mundo era 

composto de caminhantes. Os homens costumavam caminhar horas sem fim, 

para além das colinas, pelos atalhos, estradas ou caminhos. O mundo não tinha 

tantas coisas. Agora há tanta coisa, que tudo tem que estar perfeitamente 

programado para dar lugar a todas as demandas de nosso tempo. Mas houve uma 

época em que os homens vagavam pelas margens dos rios, e falavam coisas que 

mais tarde se transformariam em livros para distrair, e mascavam capim. Você 

alguma vez mascou capim, Bob? Tome.  (Mead colhe e oferece a Stockwell que, 

saindo da passadeira, prova) 

 

STOCKWELL – É amargo. 

 

MEAD – (prova)  Estranho. Eu acho doce. Eu... 
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STOCKWELL – (uma sirene toca fracamente) Isso é uma sirene de polícia? 

 

MEAD – Muito longe daqui. 

 

STOCKWELL – Mas ela vem para este lado... 

 

MEAD – Eles tem apenas um carro de polícia, um, para cobrir toda esta parte da 

cidade. A probabilidade deles virem para esta rua é praticamente zero. 

 

STOCKWELL – (parou a sirene) Pronto. Já se foi. Você... você estava dizendo... 

(Mead pega folhinhas nas mãos e assopra fazendo-as voar) 

 

MEAD – Sim? 

 

STOCKWELL – ...você estava se lembrando... 

 

MEAD – (Mead anda. Stockwell começa a seguí-lo) ... de coisas que não devem 

ser lembradas? Sim, nos velhos tempos os homens tinham olhos e ouvidos. Eles 

viam e ouviam o que quisessem. E se eles se aborrecessem, tinham que se livrar 

por eles mesmos do aborrecimento. Será que era melhor naquele tempo? Eles 

tinham a vida mais curta, morriam miseravelmente. Mas a vida era um barco, 

vagando por águas mansas. A vida hoje é como um raio. Nós avançamos tão 

longe e tão rápido, que não temos tempo de ver o pó de onde saímos e para onde 

voltaremos. 

 

STOCKWELL – Por Deus, Mead, você está bêbado? 

 

MEAD – Quanto mais eu ando mais fico bêbado. (ele estoura em uma 

gargalhada e cai no chão. Stockwell tenta ajudá-lo a se levantar mas Mead nem 

percebe) 

 

STOCKWELL –  Andar realmente nos faz sentir o cérebro nas pontas dos dedos 

e na sola dos pés, hein? Eu estou... veja... estou todo arrepiado! Está sentindo o 

perfume? Que é isso? (Stockwell se senta ao lado de Mead) Flores?... Olhe! A 

lua! Aparecendo exatamente atrás daquelas antenas. Será que ela sempre foi tão 

grande? Meu Deus, eu não via a lua desde que era menino! (olhando para cima, 

uiva para a lua) Você vê, Leonard, eu também estou bêbado! (eles se 

sobressaltam quando ouvem um ruído de vozes fracas) O que? O que foi? 

 

MEAD – Está tudo bem. Apenas vozes da televisão. Veja. Todas as casas 

escuras, só luzes fracas aqui e ali, piscando. Nossas cidades são assombradas. 

 

STOCKWELL – Assombradas? 
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MEAD – Olhe esta casa, pela janela. As pessoas. As paredes. Todos brancos pela 

máquina-fantasma. 

 

STOCKWELL – Máquina-fantasma? 

 

MEAD – (voltando a andar) Pense: noventa por cento dos atores que vemos na 

tela estão mortos há quarenta ou cinqüenta anos. 

 

STOCKWELL – (segue Mead) Como...é verdade! 

 

MEAD – Da mesma forma, todo nosso sistema telefônico também é assombrado. 

 

STOCKWELL – Poxa! Eu nunca tinha pensado nisso. Não se pode entrar em 

contato com nenhuma pessoa real, se a gente quiser! São todos robôs, não é? 

 

MEAD – Todos! 

 

STOCKWELL – Vozes gravadas há muitos anos atrás lhe dizem a hora, a 

temperatura, o número errado. 

 

MEAD – Como dizia o avestruz: “Onde está todo mundo?” 

 

STOCKWELL – Todas aquelas vozes de mulheres adoráveis...como seriam elas 

quando as fitas foram gravadas há quarenta anos atrás? Será que alguma delas 

ainda vive? 

 

MEAD – De qualquer maneira, suas vozes são imortais. Elas nos darão números 

errados não se sabe por quanto tempo ainda. 

 

 STOCKWELL – Essa família, se eles soubessem que nós estamos aqui fora, será 

que teriam medo da gente? 

 

MEAD – Até seus cachorros têm medo da gente. (ouve-se um latido de 

cachorro) Está ouvindo? 

 

STOCKWELL – Por quê? 

 

MEAD – Porque estamos quebrando uma lei fundamental de todas as sociedades, 

desde o início dos tempos.  

 

STOCKWELL – Qual? 

 

MEAD – Nós estamos fazendo algo que eles não fazem mais. Só isso.  (uma 

sirene soa e desaparece. Stockwell ameaça correr mas Mead segura-o)  Calma. 

Pronto. Já se foi. 
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STOCKWELL – Você... você já foi apanhado alguma vez? 

 

MEAD – Nunca. 

 

STOCKWELL – Eu acho que é melhor voltar para casa, já. (faz a volta e começa 

a andar) 

 

MEAD – Está bem, mas... nós andamos só duas quadras. Está bem...está bem...  

(anda atrás de Stockwell) 

 

STOCKWELL – Eu estava pensando... será que eles não sentem falta disso? 

  

MEAD – Eles? O que, caminhar? Eu acho que não. É muito mais fácil sentar-se 

enquanto os outros brincam de fazer sombras na parede com as mãos. Me dê luz. 

(brinca de fazer bichos com as mãos inventando uma história) Um homem que 

nunca teve um show de marionetes dentro da própria cabeça nunca sente falta de 

divertir-se a si mesmo. 

 

STOCKWELL – Você teve um teatro dentro de sua cabeça toda sua vida?  

 

MEAD – Eu costumava imitar vozes, antes de dormir, quando eu tinha doze 

anos. Jovens, velhos, homens, mulheres, suecos, italianos. Eu ainda acordo, às 

vezes, com a sensação de alguém falando comigo. Mas sou eu mesmo, falando 

alemão durante o sono. 

 

STOCKWELL – (tentando fazer bichos com as mãos) Não são todos que têm 

tanta sorte quanto você. 

 

MEAD – É, são poucos. 

 

STOCKWELL – Qual é a vantagem de tudo isso? Dessa maneira de pensar? De 

fazer tudo isso? A conseqüência não será apenas fazer você se sentir mais infeliz 

em nossa cidade? 

 

MEAD – Talvez eu esteja esperando pelo dia.  

 

STOCKWELL – Que dia? (Mead sai andando e ele corre atrás) O dia em que os 

pedestres herdarem a terra? 

 

MEAD – Do natural ao mais inatural e de volta ao natural, isso é a história. As 

pessoas como os cachorros, um dia, descobrirão que estão doentes, e irão mais 

uma vez para os campos, para comer capim doce. 

 

STOCKWELL – Eu... (ouve-se uma sirene, próxima. Uma luz rasga a 

escuridão) O carro da polícia! 
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MEAD – Jogue-se no chão! (ambos jogam-se. A luz ilumina os dois homens onde 

eles estão) 

 

A VOZ DO RÁDIO – Carro-patrulha XC90. Relatando. Em... SL5W. O filme 

G52 do programa noturno de televisão está sendo exposto agora para 

identificação... Levantem-se, por favor.  (os homens não se mexem) Levantem-se 

(Mead levanta-se lentamente, mas Stockwell permanece deitado no chão de 

olhos fechados) Um homem levantou-se. Altura, um metro e setenta. Idade 

aproximada trinta e três anos. Cabelos castanhos. Olhos...castanhos. Estrutura 

óssea mediana. Peso aproximado, sessenta e sete quilos. Identificação. 

 

MEAD – 220910-4112 Leonard Mead. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Mãos para cima, Mead. Fique aí. O segundo homem, 

levante-se por favor.   

 

MEAD – (curva-se para tocar Stockwell) Bob, não é tão mau assim. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Afaste-se, Mead. Levante as mãos. Segundo homem, de 

pé. (Stockwell levanta-se, de olhos ainda fechados) Mãos para cima. Segundo 

homem, um metro e setenta e nove. Idade...vinte e sete...correção...vinte e seis. 

Nenhum sinal particular. Estrutura óssea grande. Cor dos olhos: (Stockwell está 

ainda de olhos fechados) Olhos. Olhos. (Stockwell abre os olhos com grande 

esforço) Olhos...castanhos. Identificação. (Stockwell não consegue falar) 

 

MEAD – 130326/1827 Robert Stockwell. 

 

A VOZ DO RÁDIO – (o robô ignora a resposta de Mead) Identificação. 

 

MEAD – Stockwell, eu disse. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Identificação. 

 

STOCKWELL – (abaixando as mãos) 130326/1827 Robert Stockwell. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Mãos para cima, Stockwell. (Stockwell obedece)  Mead, 

endereço. 

 

MEAD – 42, OS7W. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Stockwell, endereço. 

 

STOCKWELL – 67, OS7W. Essa luz... Não consigo enxergar... 

 

A VOZ DO RÁDIO – Certo! (Stockwell sai do foco de luz) Volte para a luz. O 

carro patrulha está armado para atirar a qualquer movimento.  
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MEAD – Bob! 

 

A VOZ DO RÁDIO – Fiquem quietos. 

 

STOCKWELL – Sim. Quieto. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Mead, profissão. 

 

MEAD – Eu imagino que pode me considerar um escritor. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Queremos uma certeza. Profissão. 

 

MEAD – Escritor. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Sem profissão. 

 

MEAD – Sem profissão.   

 

A VOZ DO RÁDIO – Stockwell. 

 

STOCKWELL – Programador de máquina de fazer sapatos. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Mais alto. 

 

STOCKWELL – Eu faço sapatos, oh Deus, que não servem para nada porque 

ninguém anda. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Stockwell, que está você fazendo na rua a esta hora? 

 

MEAD – Eu o convidei. 

 

STOCKWELL – Ele me convidou! (em seguida, Stockwell baixa a cabeça e se 

volta para o lado) 

 

A VOZ DO RÁDIO – Olhe para a frente. Estenda as mãos. Mead, que estava 

fazendo na rua? 

 

MEAD – Caminhando. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Caminhando? 

 

MEAD – Apenas caminhando. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Caminhando, apenas caminhando. Caminhando?  

Caminhando para onde? 
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MEAD – Para lugar nenhum. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Não existe destino chamado lugar nenhum. 

 

MEAD – Lugar nenhum é um destino muito agradável. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Dados inaceitáveis. Mead. 

 

MEAD – Duas quadras para leste, uma quadra para norte, duas quadras para 

oeste, uma quadra para o sul. A grande volta.  

 

A VOZ DO RÁDIO – Dados anotados. A grande volta para quê? 

 

MEAD – Para respirar. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Para quê? 

 

STOCKWELL – Para respirar ar fresco!  

 

A VOZ DO RÁDIO – Stockwell. Mead. Em suas casas, situadas em 67 e 42 de 

OS7W, existe ou não um equipamento completo de ar condicionado? 

 

MEAD – Sim. 

 

STOCKWELL – Sim, é claro! 

 

A VOZ DO RÁDIO – Então a pergunta é repetida: que estão fazendo na rua? 

 

MEAD – Sei lá...apenas olhar para as coisas. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Olhar? 

 

STOCKWELL – Ver. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Sua casa tem aparelho de televisão? 

 

STOCKWELL – Meu aparelho é ótimo! Eu assisto... 

 

A VOZ DO RÁDIO – Mead! 

 

MEAD – Não! 

 

A VOZ DO RÁDIO – Não? 

 

STOCKWELL – Não?! Você nunca me contou isso! 



 

 

212 

 

MEAD – Está quebrado. 

 

A VOZ DO RÁDIO – O aparelho de televisão. Quando quebrou? 

 

MEAD – Abril passado. 

 

STOCKWELL – Abril! Tanto tempo assim? Por que você não mandou 

consertar? 

 

A VOZ DO RÁDIO – Quebrado. Abril. Senhor Mead, é casado? 

 

MEAD – Não. Ninguém me quis. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Certo. Stockwell? 

 

STOCKWELL – Viúvo. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Ainda não explicaram por que motivo estão na rua esta 

noite. 

 

MEAD – Eu já expliquei. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Mead. Tem feito isto freqüentemente? 

 

MEAD – Toda noite durante anos. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Stockwell? 

 

MEAD – Eu sou responsável por isso. 

 

STOCKWELL – Len! 

 

MEAD – Você sabe que sou, Bob.  (para o carro de polícia)  Ele nunca tinha 

saído antes. Eu vim para a casa dele há apenas alguns minutos. Nós íamos sair 

agora. A casa de Bob é ali adiante. A minha é mais longe, a única iluminada da 

rua, está vendo? De qualquer forma, ele está envolvido nisso por minha culpa. 

 

STOCKWELL – Len! 

 

A VOZ DO RÁDIO – Estavam saindo. Já tinha caminhado, Stockwell?  

(Stockwell balança a cabeça desconsolado, em silêncio) Sr. Stockwell. Sr. Mead. 

(ouve-se um silvo) Sr. Mead... a porta traseira do carro está aberta. Há uma cela 

atrás. (entra uma cadeira em cena) Sente-se, por favor. (Mead faz menção de ir, 

mas Bob segura-o) 
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STOCKWELL – Você não pode ir, Leonard! 

 

MEAD – Está tudo bem. 

 

A VOZ DO RÁDIO – Stockwell, vá para casa. Mead, sente-se. 

 

MEAD – Eu o chamarei, Bob. 

 

STOCKWELL – Promete? 

 

MEAD – Prometo. 

 

STOCKWELL – (Mead senta e Stockwell recua) Para onde vão levá-lo? 

 

MEAD – (para o carro) Para o Centro de Pesquisas Psiquiátricas em Tendências 

Regressivas, certo? 

 

A VOZ DO RÁDIO – Essa informação não foi concedida. 

 

STOCKWELL – Len, tome cuidado! 

 

MEAD – Você também. Nada de excursões noturnas, hein? Mantenha-se na 

linha. (Mead dá a sacola preta para Stockwell e some na direção do carro. 

Volta-se repentinamente) Não é possível! Está vazio! 

 

STOCKWELL – O quê? 

 

MEAD – (olha para a luz) Eu nunca tinha visto um carro destes tão de perto 

antes. Vazio... O carro da polícia está vazio. Completamente mecânico, dirigido 

por um robô: televisão, gravador, filme, rádio... Eu imagino... se haverá alguém 

vivo no outro lado. Seria engraçado se todos eles tivessem morrido anos atrás, e 

os carros continuassem andando por si mesmos, impondo a lei. 

 

(a cadeira volta para dentro da cena) 

STOCKWELL – Oh, meu Deus! 

 

MEAD – Que será que vai acontecer depois? (ele sai e a luz se apaga) 

 

STOCKWELL – Leonard! 

 

A VOZ DO RÁDIO – Stockwell, retire-se. Stockwell, retire-se. (a sirene soa um 

pouco e acaba)  

 

STOCKWELL – Len! (Stockwell se afasta em direção à sua casa) Len, eu lhe 

disse! Eu o preveni! Você vê, você vê, não vale a pena! Você sabe o que eu vou 

fazer, Len? Seu tolo! Vou para casa queimar minha camisa preta, essas calças 



 

 

214 

pretas e queimar esses tênis pretos também...(enrola a passadeira e a pega no 

colo) É isso mesmo que eu vou fazer... e daqui por diante... daqui por diante... 

(relembrando) Louco... tolo... estrelas... grilos... (Apanha folhinhas no chão e 

assopra) Sempre-vivas... (ele observa as folhinhas se espalharem) Voltem para a 

terra... (sua atenção é atraída por alguma coisa mais adiante) A casa de Len! 

Todas as janelas abertas. Todas as luzes acesas. Tão brilhantes. Tão brilhantes... 

tenho que apagar todas... todas elas! Alguém pode reparar! (desaparece 

rapidamente na escuridão)  
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Transcrição do Relato dos Participantes de O Pedestre 
 

C – Eduardo Coutinho 

R – René Piazentin 

E – Eduardo Leão 

B – Roberto Leite 

 

C – Quem vai começar? 

R – Eu. O que para mim foi interessante nesse processo, foi que descobri essa 

possibilidade de, mesmo dentro de um  registro realista, você conseguir chegar 

numa partitura, numa precisão, numa limpeza de cena. Eu lembro, por exemplo, 

da seqüência da casa do Stockwell (que eu fiquei alguns ensaios sem assistir), até 

onde o processo tinha chegado, a idéia já estava lá, toda a dinâmica das ações, da 

seqüência da cena, já estava mais ou menos encaminhada. Mas, a partir desse 

trabalho de limpeza, de decupagem de ação, mantendo todas as idéias, a cena 

ficou mais limpa, a percepção por parte do público, de quem está de fora, ficou 

muito mais clara. E sem precisar abrir mão das escolhas todas. Quer dizer, é 

possível pegar uma cena onde as opções, a estética já está determinada, e fazer 

um trabalho, esse segundo momento de limpeza. É muito interessante. Porque, 

grande parte das vezes que se fala de partitura, acaba surgindo um trabalho onde 

esta estrutura, esta partitura salta muito aos olhos, para uma formalização ou para 

um registro menos realista. Enfim, isso foi muito legal de perceber. E 

interessante perceber, por exemplo, quando você pediu para os atores fazerem a 

cena didaticamente, se preocupando simplesmente em executar bem aquela 

partitura, aquela seqüência. E o ator fazendo isso, pensar que está sendo frio, ou 

que não está passando, mas na verdade pra quem está de fora, fica. Eu acho que 

dentro da idéia de partitura, o grande barato é você descobrir o prazer de executar 

bem aquilo. Porque não só ele vai trazer toda a construção que você determinou, 

mas em si traz também um conteúdo que acaba sendo interno, acaba sendo 

emocional também. Acho que o caminho é duplo. É uma via de mão dupla. Não 

é só o interno que traz verdade para o externo mas, a partir desse acabamento, 

desse estímulo externo, você acaba trazendo coisas, nem que seja simplesmente o 

prazer da execução, que em si, para quem está de fora, resulta. 

E – Uma das primeiras coisas que a gente falou era a possibilidade de sempre 

fazer um mínimo. O dia em que você está inspirado, você vai arrasar no 

espetáculo. O dia em que você está de mau humor, você está despreparado, 

desaquecido, para platéia vai ser maravilhoso; você passou todas as idéias, está 

com todas as emoções, está tudo ali, está na sua mão o espetáculo, não está 

perdido. Você não fica perdido, tem aonde se segurar quando você não está 

inspirado. Ter sempre a possibilidade de fazer um mínimo bom no espetáculo. 

Em outras palavras, a história de hoje de passar o técnico e sair bom, é uma 

impossibilidade de fazer frio. A gente pode estar até frio, sem emoção, mas é 
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impossível fazer... essa decupação toda impossibilita a gente de fazer sem 

emoção. Quer dizer, a ação física já traz uma coisa. Comentei outro dia que eu 

me arrepiava de verdade em quase  todas as vezes que eu passava essa cena final. 

Eu falei: “eu não estou fazendo nada, eu não procurei ficar arrepiado e fiquei”. A 

ação física traz isso, você não consegue ficar sem se emocionar. Sem precisar 

pensar naquilo, você acaba se estimulando. É o caminho de fora pra dentro. E 

sobre a ação física a gente tem mais controle do que sobre o “vou me emocionar, 

vou ter uma memória emotiva”. A ação física é mais fácil de se controlar. A 

qualidade do espetáculo fica mais na sua mão, fica mais presente. E essa coisa de 

– vamos chamar de rígida, mas não é – de decupar milimetricamente a cena, não 

cerceia  a criatividade, não prende a gente naquilo. Que a gente pode dizer: “Ah 

vou ficar preso naquela marca”. Você não precisava ter falado: “a marca é essa, 

mas não precisa ficar preso, pode fazer outra coisa.” Não. Por ter essas marcas, e 

a gente se sentir seguros nelas, dentro desse chão, acaba surgindo milhões de 

outras idéias, que a gente às vezes tem que segurar a onda para não viajar muito. 

Como, por exemplo, a história de hoje de fazer os próprios sons já é uma coisa 

assim: “você já está seguro nisso, então agora vamos pensar em pirar mais ainda: 

vocês fazem os sons.” E, uma outra coisa, nos outros trabalhos eu me senti sujo. 

Eu falei nossa, aqui eu não tive esse trabalho, não consegui fazer esse trabalho de 

decupar, porque não tem alguém me olhando e falando isso. Eu me senti sujo 

porque estou jogando um monte de coisa fora, estou sujando tudo, estou fazendo 

milhões de coisas. Eu poderia estar escolhendo melhor e direcionando melhor  

essas ações nos outros trabalhos. Me senti sujo!  

B – Então, de quando a gente começou a trabalhar até agora, a gente partiu de um 

texto, a princípio que eu gostei de ter lido, pelas idéias e tudo mais. Mas que eu 

falei: “gente isso é muito literário! Isso é discursivo... será que é teatral?” Eu 

tinha isso como indagação desde o início. E, muitas vezes me coloquei, durante 

os ensaios, discursando. E me incomodando com uma série de trechos e 

rejeitando uma série de trechos do texto, por achá-los panfletários. Até que eu 

descobri que poderia ter uma outra razão de dizer aqueles textos. Que tinha uma 

ação que precisava ser descoberta, das personagens. E aos poucos a gente foi 

montando isso. Isso é, de qualquer forma, parte da descoberta de como se 

encenar um texto. Não deve ter ligação necessariamente com essa linguagem, 

mas a todos os projetos de teatro. A medida em que a gente foi passando por uma 

fase de decupagem das ações todas, tudo a princípio me parecia mecânico: gente 

agora eu vou fazer isso, agora eu vou olhar para lá e vou respirar aqui. E eu falei 

assim, e agora como é que faz? E ao mesmo tempo essa decupagem era em cima 

de coisas que estavam propostas, mas muitas vezes não repetidas. Muitas vezes o 

Coutinho falou assim: “o que você quer dizer com isso?” Então você tinha que 

parar, pensar: “acho que é isso que eu quero dizer exatamente.” Daí você tem que 

olhar para você, ver o que você quer dizer. Daí você vai encontrar formas de 

dizer a mesma coisa. Daí você pode brincar, de uma forma, de outra, isso e 

aquilo... Você verifica que alguns caminhos existem para você dizer aquilo que 

você a princípio, numa improvisação, intuiu que pode ser uma verdade do texto. 

E aos poucos você vai começando a definir o caminho físico, das ações, para 

concretizar a sua personagem e a relação que ela tem com o todo. Ou com outra 
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personagem ou com outras personagens. No nosso caso com a outra personagem 

e com a situação que elas vivem. E essa construção física, ela vai te dando um 

caminho, onde tudo aquilo que você foi vendo, pode vir à tona de uma forma um 

pouco mais organizada. Quer dizer, você consegue repetir aquilo, porque você 

tem um caminho, passo a passo, que você está percorrendo. Então, dentro 

daquele caminho, passo a passo, você vai criando possibilidades daquelas 

emoções, que você foi construindo no decorrer das improvisações, virem à tona. 

É como se você adquirisse uma liberdade grande de estar improvisando dentro de 

coisas marcadas. Embora o estado de espírito mude, com constância, a marca 

não, ela é a mesma. Mas dá para você ir improvisando. De repente você acentua 

uma situação e não outra, isso e aquilo, mas dentro de um padrão mínimo. Isso 

vai te dando liberdade. E aos poucos vai te dando prazer. Daí eu quero jogar 

mais, quero brincar mais, gostei da brincadeira. Acho que as regras do jogo vão 

ficando bem estabelecidas, não só para você como para o seu companheiro ou 

companheiros. No nosso caso companheiro. Essa definição das intenções 

essenciais, ela procura recursos físicos para representá-las. Isso é legal! Isso é 

legal porque te dá uma base externa. Você entende que é visível, é concreta, para 

você de vez em quando alcançar o impalpável, o inconcreto, o emocional, porque 

ele é mais volátil. O concreto não, ele é mais físico. Isso já é antigo. Stanislawsky 

já falava isso...acho que todo teatrólogo. Teatrólogo, não é? Todo diretor fala, 

você tem que estabelecer as ações, tudo mais. Mas eu acho que ter isso muito 

claro o tempo todo é legal. Dentro deste tipo de processo. Pode ser um processo 

de improvisação total, onde algumas regras sempre vão ter que estar pactuadas 

para que as pessoas que vão jogar saibam como jogar, mas não é esse o caso. A 

gente tem uma partitura, que foi criada. E dentro dessa partitura, a gente 

consegue se entregar de uma forma ou de outra, em relação às pessoas ou ao 

espaço que está sendo ocupado. Tem outra coisa que o Coutinho falava bastante, 

que a princípio a gente foi vendo, olha existem possibilidades de a ação ser 

dissociada, ou associada, ao texto; às vezes são opostos; às vezes são 

complementares; às vezes é uma coisa ali, concreta, o texto quer dizer isso, 

associado ou dissociado; e você vai construindo seu físico todo. Eu tive 

dificuldade, em alguns trechos, com o texto. Achava que o texto ficava, ficava, 

ficava pairando. Não tinha nenhuma ação que justificasse. Agora é hora de dizer 

aquele “bife”. E aí, vou dizer aquele “bife”! E hoje eu sinto que estas coisas 

estão... elas estão calçadas por atitudes físicas, que setorizam esses “bifes”, 

digamos assim, e na hora que eu vejo eles já aconteceram, tranqüilamente, 

porque eu estou dentro de uma verdade física minha, de uma atitude física minha. 

R – Porque acho que chega numa fase, que independente do tipo de texto que 

você está trabalhando, mesmo o nosso caso, que é um texto mais literário, pelo 

que a gente estava conversando, tem até a possibilidade deste texto ter se 

originado de um conto, e não de uma peça. O estilo da peça já indicava isso.  

Mas principalmente nesse caso da partitura, começa a ficar claro quando o teu 

momento em cena virou um texto, é um texto do espetáculo agora. Você já tem 

uma associação viva dele e não uma indicação verbal. Então não me interessa 

mais o que o autor pedia, me interessa o que o espetáculo pede. Amplia as 

possibilidades assim... 



Transcrição do Relato dos Participantes de O Pedestre 219 

B – Eu acho que dentro disso, o que é legal, é que a gente partiu de um texto 

inicial. E hoje a gente está conseguindo ter mais ou menos claro um texto nosso. 

Eu acho que cada pessoa que fosse apreciar o texto teria uma determinada 

interpretação dele. Aos poucos a gente foi criando uma interpretação nossa. E 

isso é bastante claro. Tanto que se falar assim, faça um texto mudo, a gente 

consegue fazer o texto mudo com verdade, porque tem uma ação que calça tudo 

isso, que ela é verdadeira e aos poucos foi ficando clara para todos nós. Então 

essa ação é a relação dos personagens. O que vem junto com essa ação é o que o 

dramaturgo ou o contista, no caso se foi uma adaptação, teria escrito 

inicialmente. Mas para nós, descobrir o que está por trás, o que pode nos fazer 

mover dentro daquele universo anterior, é o que nos interessa enquanto atores, e 

acho para o público de modo geral. Muitas vezes o público entende toda a 

situação e às vezes nem se liga no que foi dito. Fica lá como uma coisa 

subliminar. Eu acho que no teatro isso é muito importante, como na vida é. Às 

vezes você lê as pessoas pelo que elas fazem e não pelo que elas dizem. Sacar o 

que está nas entrelinhas é muito mais interessante e sofisticado, na apreciação da 

vida, do que ouvir o que as pessoas mentem ou a pequena verdade que elas 

contam, e estão sonegando o resto. Eu acho que essa possibilidade de fazer as 

pessoas falarem assim: “o cara falou isso, mas ele está sacando outra coisa”, 

instaurar essa possibilidade de apreciação é magnífico. E esse caminho acaba 

possibilitando ampliar um pouco a ação de dizer do ator. Verbaliza uma coisa 

mas, ao mesmo tempo, ele gera impressões diversas, que não exatamente aquilo 

que ele está dizendo. Eu acho que esse caminho tem possibilitado um pouco isso. 

E a consciência disso é muito legal, porque ela não inibe. Ela libera! Eu acho que 

não é a única forma de liberar, mas é uma forma bastante legal de liberar. E de 

ter um patamar mínimo para um jogo todo. Para que os colegas se olhem e falem 

assim: “o cara está jogando comigo e eu vou responder nessa esfera do jogo.” 

C – É isso? Querem falar mais alguma coisa? 

R, E, B – Não. 

C- Obrigado! 

 

fim 

 


