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“O comportamento é uma matéria muito difícil, não 
porque seja inacessível, mas porque é 
extremamente complexo. Desde que é um 
processo, e não uma coisa, não pode ser 
facilmente imobilizado para observação. É mutável, 
fluido e evanescente, e, por esta razão, faz grandes 
exigências técnicas da engenhosidade e energia do 
cientista. Contudo, não há nada essencialmente 
insolúvel nos problemas que surgem de fato.” 

Frederic Skinner 
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RESUMO 

 Para fazer seu trabalho o ator precisa ter um contato com seu personagem, 

onde o ator certamente influencia o personagem enquanto seu criador e o 

personagem pode também exercer influência sobre o ator. As estruturas e análises 

da relação persona-ego e de contingências externas propostas pelas teorias de Jung 

e Skinner ajudam a explicar a influência que ocorre entre o personagem e o ator. 

Para essa comparação, faço uso de dois exemplos de personagens que me 

influenciaram de forma clara e perceptível. Além disso, analiso também o processo 

de construção da personagem Giovana, da peça de diplomação em Interpretação 

Teatral 3X4 (2015), levando em consideração a persona e as contingências externas 

envolvidas nesse processo. Para não levar em consideração somente minhas 

experiências, entrevistei a atriz e Profa. Ana Cristina Galvão (CEN/UnB), que me 

mostrou uma perspectiva inevitável e rizomática sobre essa influência. Embora haja 

justificativas na psicologia para a inevitável influência que o personagem exerce 

sobre o ator que permitem uma maior compreensão sobre esta, é possível perceber 

a complexidade e singularidade envolvida nesse processo de difícil observação. 

Concluo, então, sobre a importância de uma consciência do ator sobre as influências 

que o processo de construção de um personagem proporciona. Quanto mais 

consciência o ator tiver sobre a modificação que a experiência de se aprofundar em 

um personagem pode provocar, mais atento ele ficará a como essa modificação 

ocorre e mais sensível ficará para percebê-la, para reconhecer seus perigos e 

qualidades e perceber quando precisa de uma ajuda profissional para impor limites. 

Palavras-chave: Personagem. Ator. Influência. Comportamento. Jung. Skinner. 
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1 PRIMEIRA CENA ou MINHA PRIMEIRA SESSÃO 

 

 Em estudos durante a minha formação de bacharel em Artes Cênicas, nas 

disciplinas de Interpretação Teatral I (1o/2011), II (2o/2011) e III (1o/2012), ficou claro 

que é muito defendida a influência que o ator deve ter sobre a construção do 

personagem ou, de fato, tem, enquanto criador, fazendo uso de suas experiências e 

desejos criativos. Neste sentido, creio que é muito difícil manter personagem e ator 

completamente separados, levando em consideração que o ator empresta seu corpo 

e, consequentemente, sua voz para um personagem, mas não os abandona por 

completo, abrindo, então, um espaço de troca em que o ator certamente influencia o 

personagem como seu criador, e o personagem pode também exercer influência 

sobre ele. 

 Para fazer seu trabalho, o ator precisa ter contatos com seu personagem, a 

fim de construí-lo. Precisa se relacionar com ele, e, como Burnier (2001, p.25) 

descreve:  

Se o ator conseguir estabelecer uma relação íntima entre seu universo 
interior e sua criação artística, então crescerá seu engajamento pessoal no 
momento da representação, sua obra assumirá uma importância cada vez 
mais particular para si, e, portanto, ela sairá menos “ileso” dela.  
 

 No cenário artístico nacional e internacional, é possível apontar casos
1
 em 

que a construção de um personagem psicologicamente complexo chegou a 

influenciar o ator ou atriz de forma tão profunda que mexeu com suas emoções e 

comportamentos, ou seja, o ator ou atriz saiu prejudicado dessa relação, logo menos 

“ileso”. Por outro lado, acredito que a particularidade que a obra pode ter para seu 

ator criador não exercerá uma ação necessariamente ruim ou insatisfatória sobre 

ele. Pode ser que o ator saia menos ileso, mas sem ser prejudicado de nenhuma 

maneira, apenas modificado. 

 Em alguns processos de montagem dos quais participei, a minha construção 

de personagem influenciou meu comportamento de forma perceptível, dando-me 

                                                             
1
 “Superada a depressão que teve após as filmagens, Deborah Secco agradece a seu personagem 

em „Boa sorte‟”– Hoje em Dia (17/11/2014); “A „maldição‟ do Coringa ameaça também o ator Jared 
Leto?” – Revista Forum (10/05/215); “Estreia de „Batman‟ levanta questão: o Coringa levou Heath 
Ledger à morte?”– G1 (19/07/2008). 
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novos trejeitos e tiques corporais e de fala fora do ambiente de trabalho com a 

personagem.  

 Quando comecei a pesquisar este tema, pretendia defender que o 

personagem modifica a vida do ator, desde uma forma mínima, quase imperceptível, 

a uma forma drástica, modificando seus hábitos e vícios. Iria, então, caracterizar 

essa influência entre física, comportamental, psicológica ou emocional, de negativa 

a positiva e de construtiva a destrutiva. Parecia-me ser importante manter esses 

espectros de possibilidade com extremos em oposição, a fim de se compreender 

que há influências que não modificam o comportamento do ator de forma a 

prejudicá-lo, seja em seu convívio social, nas relações pessoais ou até mesmo na 

saúde física, mental ou emocional. Além disso, acreditava que essa influência 

acontecia de maneira apenas bilateral: ator-personagem/personagem-ator. 

 Pensava que essa influência exercida, em sua maioria, seria construtiva, que 

a possibilidade que a interpretação proporciona ao ator de dar lugar a outro alguém 

tira o intérprete do seu comum, fazendo com que este passe por novas experiências 

e realidades, a fim de compreender melhor seu personagem e seu ambiente. Ou 

seja, a ação de construir um personagem daria ao ator a chance de experimentar 

um comportamento diferente do seu, de se colocar em um papel que o fizesse agir, 

reagir, pensar e sentir de outras formas. E essa nova experiência sempre o alteraria 

de alguma maneira perceptível, observável e qualificável. 

 Porém, ao longo desta pesquisa e da experiência com construção da 

personagem descrita no Capítulo 3, constatei que essa influência nem sempre 

ocorre de forma perceptível, impossibilitando sua observação e qualificação. 

Considerei então ser mais importante discorrer sobre os fatores envolvidos no 

processo de influência do personagem sobre o ator. É preciso deixar claro que 

nenhum caso deve ser analisado apenas pelas características do personagem. É 

preciso levar em conta o processo, pensando em sua duração e espaço bem como 

parceiros de criação, uma possível tendência do ator a se envolver com o 

personagem, problemas em sua vida pessoal e outros fatores que também possam 

ser relevantes para uma condição emocional que o deixariam mais vulnerável. 

 Tendo em vista as considerações acima, analiso esse processo de influência 

sob uma perspectiva que considera a relatividade entre o processo, o ator e o 
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personagem a ser construído e pontuo a necessidade do ator em ter essa 

consciência. Desta forma, ele estará mais atento às suas mudanças para, no 

momento em que julgar que essas lhe forem prejudiciais, buscar auxílio. Para essa 

análise, faço uso, no Capítulo 2, de duas teorias da personalidade e do 

comportamento: a de Carl Gustav Jung (1875-1961), que propõe uma organização 

da psique que admite o uso de personas por qualquer indivíduo que conviva em 

sociedade, e a do Behaviorismo Radical, descrito por Burrhus Frederic Skinner 

(1904-1990), que propõe modulação do comportamento a partir de contingências 

externas. Em seguida, no Capítulo 3, para que a análise não ficasse reduzida 

somente ao universo do ator e para avaliar o personagem e as características 

externas envolvidas no processo de influência, analiso o processo de criação 

coletiva colaborativa2 da peça 3X4 (2015).  

 Como tema inicial para essa criação, o grupo escolheu Prostituição, vista sob 

dois aspectos: a prostituição sexual e a prostituição do self. Para a criação da minha 

personagem (Giovana), acreditava que a liberdade que um processo autoral propõe 

me permitiria testar lugares da personagem que abrissem espaço para uma troca 

maior atriz-personagem e vice-versa. A partir de características do processo, como 

duração, orientação, parceiros e características da personagem (como densidade, 

complexidade e histórico), pontuo o que foi relevante para esse processo de 

influência. 

 Cabe colocar que, admitindo que a experiência modifica o sujeito, toda 

construção3 de qualquer personagem modificará o ator. Porém, para esta pesquisa, 

foco em parâmetros que sejam mais direcionados ao trabalho do ator com o 

personagem, como mudanças de comportamento, físicas, psicológicas e/ou 

emocionais fora do ambiente ficcional de criação do mesmo. 

 No Capítulo 4, discorro sobre a experiência de entrevistar a atriz e Profa. Ana 

Cristina Galvão sobre o tema. A atriz apresentou uma reflexão rizomática sobre o 

                                                             
2
 “…se caracterizava por uma participação ampla de todos os integrantes do grupo na criação do 

espetáculo. Todos traziam propostas cênicas, escreviam, improvisavam figurinos, discutiam idéias de 
luz e cenário, enfim, todos pensavam coletivamente a construção do espetáculo dentro de um regime 
de liberdade irrestrita e mútua interferência.” (ABREU, 2003). 
3
Para Stanislavski (2010, p.27), construir um personagem é materializa-lo fisicamente, é usar o corpo, 

a voz, um modo de falar, de andar e de se movimentar para encontrar uma forma de caracterização 
que corresponda à imagem.  
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processo de influência, mostrando uma perspectiva inevitável e maneiras que o 

personagem pode influenciar o ator que eu ainda não havia considerado. 

 Por fim, no Capítulo 5, concluo sobre a possibilidade de influência do 

personagem sobre o ator e defendo que esse espaço de troca que o teatro propõe 

tem que ser consciente para o ator, para que este entenda como ela ocorre e 

reconheça suas qualidades e perigos. 
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2 SEGUNDA CENA ou ELES EXPLICAM O PORQUÊ 

 

 Ao procurar por teorias que possam explicar a influência do personagem 

sobre o ator, acho que as propostas de Jung e Skinner são plenamente aplicáveis. A 

estrutura e análise propostas pela teoria de Jung possibilitam uma comparação da 

relação personagem-ator com a relação persona-ego. Dessa maneira, como o 

psicanalista descreve, há uma possibilidade de confusão entre os dois, e neste 

sentido, de influência. Já a proposta de Skinner permite analisar fatores externos 

como definidores de comportamento, possibilitando então apontar fatores envolvidos 

no processo de criação que sejam externos ao ator como responsáveis pela 

influência. 

 É preciso deixar claro que ambas pretendem organizar um modelo de criação 

de personalidade e padrões de comportamento, sempre do ponto de vista de um 

indivíduo que viva em sociedade. Não foi proposta pelos autores a aplicabilidade de 

suas teorias na relação personagem/ator. Além disso, as duas são constantemente 

criticadas e contestadas em meios acadêmicos e profissionais de cada 

especialidade. Portanto, este é um exercício de diálogo entre as duas áreas de 

conhecimento a fim de compreender como as relações com o personagem e com 

fatores externos envolvidos no processo de criação são relevantes para a influência 

que o ator vai sofrer. 

 A fim de exemplificar a aplicabilidade dessa teoria a partir da perspectiva do 

ator, vou analisar duas experiências minhas em que pude observar mudanças em 

meu comportamento relacionadas à personagem que estava construindo. 

 O primeiro caso foi em 2010, aos meus 18 anos, numa oficina de iniciação 

teatral, com o ator Bernardo Felinto. Já estava na UnB, mas fazendo o curso de 

Fisioterapia. Foi o meu primeiro contato com o teatro fora do ambiente escolar. 

Escrevi e interpretei a personagem Sara, que tinha uma filha e um problema de vício 

alcoólico. À medida que ia escrevendo o monólogo da personagem, enquanto já ia 

imaginando como Sara contaria aquela história e o que sentia em relação a isso, 

senti que a história ia me contagiando, modificando o meu estado. 
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 Depois de um tempo ensaiando A Primeira Reunião de Sara (2010), me 

pegava em diversos momentos aleatórios fora dos ensaios e sem justificativa 

aparente recordando a história, vendo-me nela e sentindo vergonha, 

arrependimento, irresponsabilidade, depressão. Eram sentimentos que eu não sabia 

muito bem explicar, pois não havia feito alguma coisa da qual pudesse me 

envergonhar.  Enquanto eu não entendia a razão de me sentir daquela forma, eu 

não me permitia distrair daqueles sentimentos.  

 Com o passar do tempo, comecei a perceber uma possível conexão com a 

história de Sara e entendi que essa depressão era uma autopunição por uma atitude 

que a personagem que eu estava criando havia tomado. Estar ciente dessa conexão 

fez com que eu não mais sentisse vergonha, arrependimento e irresponsabilidade 

em momentos em que eu não estivesse interpretando Sara. Ou seja, com a 

consciência da influência que a personagem estava exercendo sobre mim fui capaz 

me livrar de sentimentos que estavam me prejudicando. 

 Já o segundo caso foi no primeiro semestre de 2012, aos meus 20 anos e 

meu 3o semestre no curso de Artes Cênicas. Estava cursando a disciplina 

Interpretação Teatral III, ministrada pela Profa. Ana Cristina Galvão. O programa 

propunha que a interpretação fosse construída a partir de uma criação física, uma 

máscara corporal. Em entrevista com a professora, o conceito foi referenciado como, 

principalmente, o utilizado por Hugo Rodas4, em que, para construir um 

personagem, o ator parte do exercício corporal. 

 Minha personagem nesse processo era Madame Cri-Cri (da peça Vestido de 

Noiva, de Nelson Rodrigues), uma polaca ex-prostituta de luxo, que se apresenta na 

peça como um personagem especialista em sexo, sem pudores ao falar sobre o 

assunto. Para sua máscara corporal, chupava as bochechas, fazia um biquinho com 

a boca e levantava as sobrancelhas (todos ressaltados também com maquiagem). 

Para a postura, empinava seios e bumbum, para ressaltar as curvas no corpo de 

uma prostituta. A fala era carregada com o “sotaque” presente na escrita de suas 

falas, que eram mais baseadas num erro de concordância de gênero e número. Para 

                                                             
4
 O diretor teatral, ator, cenógrafo, figurinista, compositor, bailarino, pianista, professor universitário e 

coreógrafo descreve o processo de construção de uma máscara por: “(...) Eu posso mover minha 
musculatura fácil para uma miniperformance técnica; agora eu consigo, e isso é conhecimento. Criar 
a máscara e depois chegar à essência; mas isso, depois de muitos exercícios.” (Hugo Rodas, 
entrevista. 20, Abril. 2005. In: SOUZA, 2007, p.73). 
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brincar mais com esse sotaque, pronunciava algumas letras de forma diferente, por 

exemplo: em palavras com a letra “v”, eu fazia um pouco o som de “f”, como se fosse 

um sotaque e tivesse dificuldade de pronunciar essa letra. 

 Durante a parte da disciplina que trabalhamos as construções de 

personagem, comecei a observar que o comportamento de Mme. Cri-Cri influenciava 

o meu em momentos aleatórios que não tinham a ver com momentos de trabalho 

com essa personagem: quando estava entre amigos do teatro (fora do espaço de 

trabalho) e começávamos a conversar sobre sexo, tinha vontade de chupar minhas 

bochechas e, às vezes, falava com o sotaque da personagem. Nenhuma das duas 

ações era feita propositalmente, com o intuito de fazer piada, no início nem 

conscientes elas eram. Foi a partir de observações desses amigos, que viam esse 

meu comportamento, reconheciam a personagem e falavam “olha a Mme. Cri-Cri!”, 

que percebi o que estava fazendo. 

 

2.1 Jung explica 

 Jung, em sua teoria de organização e desenvolvimento da personalidade total 

ou psique, propôs que esta: 

...consiste de vários sistemas isolados, mas que atuam uns sobre os outros. 
Os principais são o ego, o inconsciente individual e seus complexos, o 
inconsciente coletivo e seus arquétipos, a persona, a anima ou animus, e a 
sombra. A estes sistemas interdependentes acrescentou as atitudes de 
introversão e extroversão, e as funções do pensamento, do sentimento, da 
sensação e da intuição. Finalmente, há o self, que é a personalidade 
plenamente desenvolvida e unificada. (HALL; LINDZEY, 1973, p.96). 
 

 Dentro dessa organização, utilizarei aqui os termos persona, que “é a 

máscara usada pelo indivíduo em resposta às solicitações da convenção e da 

tradição sociais e que a sociedade lhe atribui”, ou seja, a “personalidade pública” 

(p.101), e ego, que: 

...é a mente consciente. É constituído por percepções, memórias, 
pensamentos e sentimentos conscientes. O ego é responsável por nossos 
sentimentos de identidade e continuidade e, do ponto de vista da própria 
pessoa, é encarado como sendo o centro da personalidade. (p.96). 

 Dentre outros aspectos, essa teoria propõe a possibilidade de a persona se 

confundir com o ego, gerando psicopatologias de problemas de personalidade: 
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Se o ego se identifica com a persona, como frequentemente o faz, o indivíduo 
torna-se mais consciente da parte que está representando do que de seus 
sentimentos genuínos. Tornando-se alienado de si mesmo e toda sua 
personalidade toma um aspecto superficial ou bidimensional. Ele torna-se 
mera aparência de um homem, um reflexo da sociedade, em vez de um ser 
humano autônomo. (p.101) 

 A partir dessa definição de persona, o personagem pode se encaixar como 

tal, pois é a máscara que o ator usará durante o seu trabalho, modulando o 

comportamento do ator diante de seu ciclo de ensaios, estudos e apresentações. 

 Analisando minhas experiências com as personagens Sara e Mme. Cri-Cri, 

que seriam então minhas personas do ambiente de trabalho e apresentação, a partir 

dessa problemática, a teoria de Jung ajuda a explicar a ocorrência dessas 

influências. Ou seja, as características que criei para essas duas personas, aqui no 

caso, personagens, foram tão genuínas para mim que se confundiram com meu ego, 

impondo sentimentos e comportamentos diferentes dos meus em minha rotina fora 

do ambiente teatral. 

 

2.2 Skinner explica 

 Skinner procurou tornar o estudo do comportamento uma ciência exata, 

excluindo de sua análise fatores de difícil observação ou de alta subjetivação: 

Para Skinner, a inacessibilidade de sentimentos e pensamentos à observação 
pública direta não os exclui do campo de interesses de uma ciência do 
comportamento. Ao abordá-los, a análise do comportamento apenas refuta a 
suposição de que são fenômenos “mentais”, preferindo interpretá-los como 
eventos com dimensões físicas, ainda que inacessíveis à observação pública. 
(TOURINHO, 2003) 

 Desta forma, sua teoria se restringe a fatores externos, divididos entre 

ambientais, que seriam fatores climáticos, espaciais, temporais, e de outros agentes, 

outras pessoas. Ou seja, Skinner não considera a agência que o indivíduo pode ter 

sobre si mesmo. Esses fatores externos, através de uma relação de causalidade, 

que modulam e definem o comportamento de um indivíduo, que age de forma a 

conquistar um reforço, uma recompensa, um reconhecimento. 

De acordo com a imagem científica, a pessoa é um membro de uma espécie 
modelada por contingências evolucionárias de sobrevivência, apresenta 
processos comportamentais que a submetem ao controlo exercido pelo 
ambiente em que vive e, de uma maneira geral, ao controlo exercido por um 
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ambiente social que ela e milhões de outras pessoas como ela construíram e 
preservaram durante a evolução de uma cultura. Deste modo, o sentido da 
relação de controlo inverte-se: a pessoa não actua sobre o mundo, o mundo é 
que actua sobre ela. (SKINNER, 1971, p.171-172) 

 O comportamento é, então, construído a partir de contingências, as quais são 

separadas em reforço e punição. Reforço é tido como um estímulo para a 

manutenção de um comportamento, podendo ser positivo, em que é adicionada uma 

recompensa para essa manutenção; ou negativo, em que é subtraído um estímulo 

aversivo, ou seja, algo que cause desprazer. Já a punição é um estímulo aversivo, 

que busca a redução ou extinção de um comportamento, podendo, também, ser 

positiva, em que é adicionado algo que cause desprazer; ou negativa, em que algo 

prazeroso é subtraído.  

 Essa dinâmica de modelar um comportamento pode ser comparada à 

dinâmica de construção de um personagem: o comportamento a ser eliminado é 

aquele que não condiz com a personalidade que está sendo construída; já o 

comportamento recompensado, ou seja, aquele que quer ser mantido, é o que 

condiz com o personagem. No caso da busca pela eliminação de um 

comportamento, subentende-se que ele já existe, ou seja, é um comportamento do 

ator que, para a sua construção, terá que ser extinguido, como, por exemplo, um 

ator com sotaque nordestino que terá que extinguir seu sotaque para interpretar um 

personagem que é brasiliense. Já o comportamento a ser mantido pode tanto ser do 

ator como um comportamento criado a partir das características e contingências do 

personagem, como, por exemplo, o comportamento de roer unhas para um 

personagem que é ansioso. 

 Skinner sugere que o ser humano vive em busca de recompensas e 

reconhecimentos. Por isso, temos tendências a repetir comportamentos reforçados: 

“Quando um comportamento tem o tipo de consequência chamada reforço, há maior 

probabilidade de ele ocorrer novamente.” (SKINNER, 1974. p.43). No caso da 

interpretação de um personagem, quanto mais o ator puder alcançar o que quer 

significar em cena de acordo com a técnica que estiver utilizando, maior será a 

probabilidade de seu desempenho ser elogiado e reconhecido. Por exemplo, se 

estiver utilizando a técnica de Stanislavski, quanto mais próximo chegar da fé 

cênica, ou seja, quando atingir o ponto em que, em cena, tudo é “real na vida 

imaginária do ator” (STANISLAVSKI, 2006. p.195), mais será recompensado. Logo, 
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ele direcionará seu trabalho à manutenção desse reforço, buscando sempre 

aperfeiçoar sua performance. 

 A intensidade do treinamento do ator e das contingências impostas por 

fatores externos envolvidos no ambiente de trabalho podem chegar ao ponto de 

modificar o comportamento do ator fora de seu ambiente de trabalho. Ou seja, as 

contingências impostas pelo espaço, clima, colegas de criação, diretor, plateia, 

críticos, personagem, questões dramatúrgicas (fictícias), estética, podem ter uma 

ação tão precisa sobre o ator que afetam suas contingências reais. 

 A partir dessa dinâmica, a influência que as personagens Sara e Mme. Cri-Cri 

tiveram sobre o meu comportamento pode ser justificada do ponto de vista 

behaviorista (proposto por Skinner): pelo sentimento inerente do ser humano de 

tentativa de recompensa,  busquei cada vez mais fé cênica nas personagens que 

criei, tornando então suas contingências fictícias tão intensas para mim a ponto de 

afetarem minhas contingências reais. 

 

2.3 Como você se sente sobre isso? 

 As duas teorias ajudam a compreender o porquê da influência que o 

personagem exerce sobre o ator a partir das perspectivas do personagem e de 

fatores externos. Porém, acredito que esses dois fatores não são os únicos 

envolvidos nesse processo de influência. Admito aqui que esse processo possui três 

principais perspectivas: a do processo de construção (que seriam os fatores 

externos para Skinner), o personagem (que comparo à persona descrita por Jung) e 

o estado do ator (emocional, físico, psicológico). 

 O processo de construção do personagem é relevante no sentido de 

determinar o contato do ator com o personagem (tempo, quantidade de ensaios, de 

apresentações), de apresentar contingências externas (ambientais ou de outros 

indivíduos) e também de intensidade, (o ator pode ter que ou querer se dedicar mais 

ou menos a cada processo). O personagem, que pode ter características de 

qualquer complexidade (que se aproximem ou distanciem das características do 

ator), determina o comportamento, sentimentos e ações que este deverá interpretar. 

O estado do ator é relevante por ser o responsável pela sua estabilidade ou 
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vulnerabilidade durante o processo, além de poder facilitar ou dificultar uma 

influência maior do personagem. 

 O processo de construção da personagem Sara foi relativamente curto, mas o 

suficiente para haver uma influência da personagem no meu estado fora do local de 

ensaio ou apresentação. Hoje me pergunto o que poderia ter acontecido se o 

processo levasse mais tempo, se eu tivesse que aprofundar mais o estudo na 

personagem, em suas ações e características ficcionais. Além disso, e se meu 

contato com a história de Sara fosse maior? Se tivesse que estudar e interpretar 

essa personagem por mais tempo, por exemplo, uma temporada de 2 anos? E se eu 

não tivesse percebido a conexão da depressão que sentia com a história da 

personagem? 

 A personagem Sara, como escrevi, era uma personagem densa e com 

questões emocionais muito delicadas e diferentes, comparadas às minhas 

experiências e vivências emocionais. Era uma persona muito diferente do meu ego, 

mas que acabei tornando muito crível para mim. 

 Considerando meu estado emocional, naquela época estava vulnerável. 

Sentia-me insatisfeita com o curso que estava fazendo e sentia muita falta de um 

maior envolvimento com o teatro. Acredito que essa vulnerabilidade foi um ponto de 

grande relevância para que a influência tenha ocorrido. Não acredito que esta tenha 

sido a causa dos momentos em que sentia depressão, porque com ela sentia culpa 

e me punia por isso, o que está mais relacionado aos sentimentos da personagem. 

Além disso, no momento em que percebi essa relação, não passei mais momentos 

depressivos. 

 O processo de montagem da personagem Mme. Cri-Cri também foi 

relativamente curto, além de ter sido interrompido por uma greve na Universidade. 

Acredito que, nesse caso, o processo talvez não tenha tido tanto peso para que a 

influência acontecesse. Talvez, se tivesse um processo mais longo e sem 

interrupções, a influência poderia ter sido maior ainda. 

 A personagem era bem-humorada, caricata e leve. A repetição de sua 

característica marcante, o comportamento sexualmente aflorado, foi o que fez com 

que a influência acontecesse. Ou seja, as características da personagem (a 
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persona) juntamente às suas contingências ficcionais e às contingências externas 

envolvidas no processo de construção da personagem, foram determinantes para a 

influência comportamental. 

 Minha experiência teatral com Sara foi a primeira em que passei por 

momentos depressivos em que estava sozinha por conta da personagem, ou seja, 

foi a primeira vez eu que percebi que uma persona (personagem) que havia criado 

se confundiu com meu ego. No ambiente escolar, já havia montado algumas 

pequenas apresentações e não percebi mudança no meu comportamento. Já era 

encantada pelo teatro antes dessa oficina, e essa influência que tive de Sara não me 

fez perder esse encanto. Pelo contrário. Perceber que até meus sentimentos se 

contaminaram por uma história e personagem que eu mesma criei provou o poder 

do teatro de gerar emoções, de contagiar quem assiste e quem faz. Acho que o 

teatro me pareceu uma profissão contaminadora a quem usufrui dele e a quem o 

produz. 
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3 TERCEIRA CENA ou CONTE-ME MAIS SOBRE VOCÊ E SUA FAMÍLIA 

 

 Levando em conta as teorias de Skinner e Jung e que ambas sugerem a 

interação como fator necessário para a construção da personalidade e definição de 

comportamento, neste capítulo vou descrever para, depois, analisar o ambiente de 

criação da personagem Giovana em 3X4 (2015), levando em consideração espaço, 

clima, colegas de criação, diretor, plateia, críticos, personagem, questões 

dramatúrgicas (fictícias) e estética, ou seja, as contingências externas. 

 Ao longo do processo de criação da dramaturgia da peça 3X4 (2015), minha 

personagem passou por grandes mudanças para se encaixar no enredo e responder 

às críticas da banca após a apresentação do processo em dezembro de 2014. 

 Quando pensei no tema prostituição sexual e o levei para a turma em 

Metodologia de Pesquisa em Artes Cênicas (1o/2014), meu objetivo era de, com a 

minha personagem a ser criada, apresentar um novo lado das prostitutas que 

rompesse com paradigmas e ideias preconcebidas sobre essas mulheres, que as 

enquadram como exibicionistas, de linguajar chulo e incorreto, viciadas em drogas 

lícitas e ilícitas, egoístas e avarentas. 

 Ao apresentar o tema, a turma criticou sua relevância, considerando que já 

era batido e muito utilizado em peças teatrais. Após alguns debates e levantamento 

de dados e casos alarmantes em pesquisas5 [como os dados de que, no Brasil, 1,5 

milhão de pessoas se prostituem, e dessas 98% são mulheres (GUEBEL, 2010) e 

76% sofrem de depressão (EDWARD, 2000)], a turma considerou o tema como uma 

opção, mas que não contemplava a vontade de todos. 

 A metade da turma que não gostaria de falar sobre prostituição sexual levava 

histórias e reflexões sobre atitudes e comportamentos do ser contemporâneo, 

questionando vícios, superficialidade em relações e um alto número de casos de 

depressão e angústia. 

                                                             
5
Fontes: programa A Liga, da Rede Bandeirante, sobre Prostituição no Brasil; sites ONG Marias, 

OBLATAS e matéria da Veja sobre o perfil das prostitutas do Brasil (O Salário delas, p.70); matéria da 
BBC Brasil sobre prostituição no mundo; artigo Prostituição: Opção ou Determinação Social, de Isabel 
Ferreira e Mayra Pereira; artigo Prostituição: um trabalho como outro qualquer?, de Marlene Teixeira; 
entrevistas feitas com garotas de programa que fazem ponto na W3 Norte no primeiro semestre de 
2014; documentário A Dura Vida de uma Vida Fácil, de Paulo Seussett. 
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 Após discussões, chegamos ao termo “prostituição do self”, pensando na 

definição do verbo “prostituir” como: “Colocar interesses materiais à frente de 

princípios ou ideias.” (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013), e no 

conceito de self de Jung. O termo significa, então, prostituir seus ideais e princípios 

por algum interesse. O tema coletivo passou então a ser prostituição, sendo sexual 

ou do self. O objetivo da peça passou a ser de que todos os personagens da peça 

estariam nesse lugar de prostituídos, e que a prostituição sexual não colocaria, por 

si só, a dignidade das garotas de programa abaixo da dignidade dos outros. A 

dramaturgia deveria acontecer de forma a mostrar, no início, a dignidade imposta 

por ideias preconcebidas (prostitutas menos dignas que outros personagens) e, ao 

longo da peça, revelar que todos os personagens praticam algum tipo de 

prostituição, logo, estariam todos no mesmo nível de dignidade. 

 Definidos nossos temas (prostituição sexual e do self) e objetivo da peça 

(todos os personagens estariam no mesmo nível de dignidade), passei a pensar as 

características da minha personagem, afim de alcançar meu objetivo e contribuir 

para o objetivo da peça: criei Marcela, com o nome de pista6 Giovana, Gi para os 

mais chegados. Achei interessante colocar em jogo essa questão dos dois nomes 

que uma garota de programa pode ter, pois é a delimitação mais concreta da mulher 

que elas são na pista e da mulher que elas são fora da pista. Seu passado foi 

marcado por uma conturbada e violenta relação com sua mãe, que era alcoólatra. 

Não chegou a conhecer seu pai. Aos 13 anos, fez sexo oral por dinheiro pela 

primeira vez, mas só foi fazê-lo de novo aos 18 anos, quando foi para a pista. Tem 

22 anos, é solteira, garota de programa. Seria uma personagem que fugiria do 

estereótipo de prostituta: que falasse bem, não usasse drogas e se preocupasse 

com as outras garotas e com seus clientes mais do que deveria. 

 

                                                             
6
Pista é uma gíria utilizada pelas garotas de programa da W3 que faz referência à rua, ao ponto de 

trabalho. 
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Figura 1 – "Eu não preciso me drogar, encher a cara pra encarar a noite não. Prefiro encarar 
consciente." Apresentação SESC Garagem, dia 15/05/2015. Foto de Murilo Abreu. 

 

 Essas escolhas que fiz foram baseadas no objetivo de mostrar que o 

estereótipo que se tem hoje de uma prostituta é ultrapassado, por mais que a 

realidade às vezes condiga com alguns aspectos desse. Por exemplo, uma 

prostituta pode seguir o estereótipo ao usar batom vermelho e mascar chiclete, mas 

ter seu comportamento completamente diferente daquele que o estereótipo propõe. 

Em pesquisas e em entrevistas com garotas de programa da W3 Norte, pude ver 

que essas mulheres são fortes, focadas, e têm plena consciência do que fazem e 

porque fazem. A maioria tinha um comportamento mais discreto e discurso 

consciente e com linguajar correto, confirmando o dado de que apenas 4% das 

prostitutas brasileiras são analfabetas (GÓES). 

 Marcela já foi apaixonada, mas nunca se sentiu completa. Há um sentimento 

de vazio que a persegue e agonia até hoje. Giovana já foi estuprada e violentada por 

um cliente e sofre ainda com isso, tem dificuldades de falar sobre o assunto e não 

admite a hipótese de que isso ocorra novamente. Giovana gosta de gozar, goza com 

clientes, e isso faz com que a rotina de pista seja menos árdua para ela. É sensual, 

conhecida pelas outras garotas por isso, inclusive. 

 Pensando nessa sensualidade, faço uma movimentação sinuosa e poses que 

privilegiem seu corpo. A fala, para que não ficasse muito coloquial, faço com o vício 

de linguagem do “tu”, sem flexão da pessoa nos verbos, não por ignorância, mas por 

utilizar o tu como gíria. Além disso, faço uso de palavrões e xingamentos. 
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 Por mais que essas características possam ser relacionadas às do 

estereótipo com relação à sensualidade e linguajar incorreto, a tentativa foi de 

utilizá-las para causar maior estranhamento aos fatores que fugiam ao estereótipo. 

Assim como o objetivo inicial da dramaturgia da peça, pretendia primeiro causar 

identificação da personagem com o estereótipo para depois ir mostrando sua força, 

sensibilidade e consciência como características destoantes. 

 Como partitura da personagem, tinha uma repetição de passar batom 

vermelho na boca e limpar com papel higiênico, borrando o rosto. Após algumas 

passadas, borrava o olho, dando a imagem de um hematoma, e o pescoço, 

desenhando rastros de dedos, como se fosse um arranhão. 

 

 

Figura 2 – Gi fazendo a partitura do batom em apresentação do processo em dezembro de 
2014. Foto de Thiago Mundim. 

 

 A violência foi uma escolha baseada nas entrevistas, em que todas as garotas 

com as quais conversamos na W3 Norte contaram que já haviam sofrido algum tipo 

de violência por estarem na rua, tão expostas e acessíveis. Os palavrões e 

xingamentos foram escolhas para causar identificação com o estereótipo, a fim de 

aumentar o estranhamento com as características que fogem deste, como já foi dito. 

O batom vermelho foi uma escolha, pensando na sensualidade da mulher e do efeito 

que dá quando borrado, que pode se confundir com a vermelhidão da pele agredida. 

 Foi com essas características que apresentei a personagem na mostra do 

processo, em dezembro de 2014. Como retorno da banca, composta pelas 
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professoras Alice Stefânia e Ana Cristina Galvão, ouvi que a minha personagem 

estaria muito “bem resolvida”, que não houve desenvolvimento da personagem ao 

longo da peça, nenhum mistério ou problema que a deixasse com camadas 

diferentes. Além disso, também foi colocado que minha personagem estava somente 

na estética realista, que não havia momentos de metáfora ou desvios performáticos, 

e que a partitura do batom havia sido muito pouco explorada, que poderia ir muito 

mais longe. 

 Repensei minha criação de personagem e seu lugar na estrutura da peça, 

achei que caberia fazer modificações, a fim de ter espaço para mostrar mais 

camadas da personagem e dar a ela um mistério, algo não resolvido. Foi então que 

tive a ideia de Marcela nunca ter gozado de verdade. Ela mente que goza por 

acreditar que o gozo vende; fala que goza muito para chamar a atenção de clientes. 

Desta forma, ela, primeiro, seria a prostituta bem resolvida, que está na pista porque 

quer e gosta, mas, depois, revelaria que nunca alcançou o prazer máximo e se 

submete à prostituição por acreditar que algum homem um dia vai fazê-la sentir isso. 

 Após experimentações com essas novas características que geraram 

modificações de cenas e diálogos, a diretora e orientadora do processo, Giselle 

Rodrigues, avaliou minha nova construção como frágil, que a escolha de nunca ter 

gozado de verdade enfraquecia a minha personagem. 

 Mais uma vez repensei minha construção. A partir de conversas com minha 

orientadora, Profa. Nitza Tenenblat, surgiu a ideia de que algo despertasse em 

Giovana um gozo, não necessariamente sexual, mas algo que a fizesse atingir um 

prazer incrível. Essa nova escolha poderia proporcionar à personagem uma questão 

a ser apresentada e desenvolvida ao longo da peça, permitindo mostrar diferentes 

comportamentos dela, aumentando sua complexidade: Giovana é incapaz de atingir 

o prazer máximo sexual, o que a faz sentir-se vazia, porém, seria capaz de sentir o 

prazer máximo em outra coisa. Pensei que isso poderia acontecer na relação que Gi 

tem com o personagem Mark, de Gustavo Nunes. No enredo, Gi é contratada pela 

psiquiatra, Dra. Catarina, para tirar a virgindade dele e resolver seus problemas de 

relações a partir de encontros entre os dois e outras garotas de programa. Criei que, 

no primeiro encontro dos dois, ele lhe daria sua pokebola (algo de muito valor para 
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ele), despertando nela um sentimento que a fizesse ver nele uma possibilidade de 

se sentir completa e verdadeiramente feliz, de alcançar um prazer máximo. 

 

Figura 3 – Primeiro encontro Mark e Gi em apresentação de processo em dezembro de 2014. 
Foto de Thiago Mundim. 

 

 De novo experimentamos e modificamos cenas a fim de contemplar essas 

mudanças da minha personagem e do roteiro. Mais uma vez, a modificação não foi o 

suficiente para deixar minha personagem com camadas, e ainda deixou a 

personagem frágil, de acordo com a diretora.  

 Em um exercício de imaginação, proposto pela integrante da turma Thamires 

Borges, imaginamos nossos personagens em diversas situações de uma cidade 

grande, como andar num transporte público, andar por calçadas cheias de pessoas, 

ir para o ambiente de trabalho e, no final, estar em um lugar livre, somente com 

coisas e sensações boas para a personagem. Nesse momento, visualizei minha 

personagem numa piscina gigante de delicados (aquela jujuba que parece um 

feijão). A sensação de nadar pelos delicados e por suas cores vivas e alegres era 

maravilhosa e um grande alívio para Marcela, depois de um dia na cidade grande. 

 Pensei em como encaixar a imagem das balas tipo delicado nas cenas de 

Giovana e em como modificá-la, mais uma vez, afim de construir uma personagem 

interessante e com camadas diferentes. Criei, então, uma partitura com delicados 

em que eu os comia, a fim de que cada um fosse um gozo da personagem. 
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Figura 4 – Gi com delicados, em apresentação no SESC Garagem, dia 15/05/2015. Foto de 
Murilo Abreu. 

 

 Giovana então passou a ser viciada em gozar. Quase sempre sente o prazer 

máximo com seus clientes, mas nunca é o suficiente, sempre quer gozar mais e 

mais. Seria uma garota de programa esperta, que está na pista porque quer e já tem 

conhecimento para lidar com as situações mais difíceis dessa rotina, ela é a 

personagem “safa”7. 

 Para desenvolver mais a partitura do batom, propus utilizá-lo como metáfora 

para a transa de Gi com Mark, no primeiro encontro.  A ação seria Gi ensinando 

Mark a passar o batom, de maneira crescente, até o ponto em que Mark ficasse com 

o rosto todo borrado e gozasse. 

 

Figura 5 – Partitura batom Mark e Gi em apresentação no SESC Garagem, dia 15/05/2015. Foto 
de Murilo Abreu. 

                                                             
7
“1. Safa: “verbo safar. Ação de se libertar, fugir, escapar de algo ou de alguém.” Disponível em: 

Dicionário Informal <http://www.dicionarioinformal.com.br/safa/>. Acesso em: 20 de maio de 2015. 
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 A Giovana final (viciada em gozar, nunca goza o suficiente), que foi para os 

palcos, acabou sendo bem diferente do que eu havia pensado no início (sensível 

com seus clientes e com as outras garotas, sem vícios). Não consegui alcançar meu 

objetivo de mostrar o outro lado da prostituição sexual, e sinto que acabamos 

reforçando o preconceito contra garotas de programa que queríamos quebrar. No 

enredo final, as características de Giovana apresentadas e desenvolvidas foram 

apenas as que remetiam ao estereótipo, sem ter espaço para mostrar as outras 

características, que deveriam causar estranhamento ao estereótipo e causar 

reflexão sobre este. Do batom vermelho ficou só a imagem do batom vermelho, e da 

sensualidade ficou um puro exibicionismo; não explorei o lado dessas características 

que as ressignificassem para fugir ao estereótipo. 

 A falta de complexidade de Giovana continuou sendo apontada pela banca 

(agora composta pelas professoras Alice Stefânia e Rita de Cássia) no final do 

processo (em maio de 2015). Vejo essa falha como um fator muito relevante, que 

dificultou o aprofundamento na criação da personagem e do seu percurso ao longo 

da peça; logo, diminuiu minha intimidade com a personagem, o que acredito ter 

diminuído substancialmente a influência que ela poderia ter tido sobre mim. 

Concentrar em apenas uma característica principal da personagem e trocar essa 

característica tantas vezes foi uma escolha complicada para a minha criação. 

Giovana ficou sem desenvolvimento ao longo da peça e muitas das escolhas que 

pretendia desenvolver (batom, balas delicado) ficaram apenas como imagem, não 

tiveram significação para a personagem nem para a peça. Acredito que a falta de 

complexidade impediu um maior aprofundamento e contato com minha personagem, 

diminuindo minha convivência com caraterísticas mais complexas e, portanto, mais 

influenciáveis. Ou seja, para mim, quanto menor a convivência e a profundidade da 

personagem, menor possibilidade de influência que ela terá sobre o ator. 

   

3.1  Contracena ou Convivência social e psicológica 

 Ao pensar o ambiente de criação de personagem como fator relevante para o 

processo de influência, ou seja, como uma contingência externa, é necessário levar 

em conta as relações que a personagem propõe, seja com outros personagens ou 
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com temas e realidades novas. Nesse sentido, as relações de Giovana com outros 

personagens da peça também foram se modificando à medida que suas 

características foram modificadas bem como o roteiro da peça como um todo. 

 Na primeira concepção da personagem e no primeiro roteiro montado, que foi 

o apresentado em dezembro de 2014, Giovana tinha uma relação mais próxima com 

a personagem Carla, de Yasmin Barroso, em que as duas se tratavam como 

confidentes e tinham uma cena para expor essa relação de confiança e amizade. 

Para a minha personagem, essa cena mostrava seu comportamento mais íntimo, 

sincero e afetuoso, seu lado de amiga. Essa cena não foi para o roteiro final da 

apresentação de maio de 2015. 

 

Figura 6 – Diálogo Gi e Carla, em apresentação de processo em dezembro de 2014. Foto de 

Thiago Mundim. 

 

 Outra relação mais próxima que Gi tinha era com a personagem Natasha, de 

Cristhian Cantarino. Mas era uma relação mais conturbada, no sentido de que 

Giovana não concordava com o estilo de vida de Natasha, principalmente pelo uso 

de drogas da travesti. Para essa relação, havia uma cena em que Natasha, Carla e 

Gi discutiam sobre uma atitude de Natasha, e o lado mais responsável de Giovana 

aparecia, principalmente com seu discurso antidrogas. Ela também não foi para o 

roteiro final. 

 Com a Dra. Catarina, personagem de Lorena Aloli, a relação era, primeiro, 

baseada em um estudo que a psiquiatra fazia, em que entrevistava as garotas de 
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programa, mas, durante uma sessão com Giovana, a doutora descobria que seu 

noivo havia estuprado a garota. Para a minha personagem, essa cena não 

apresentava um lado novo, considerando que o estupro já era encenado em outra 

cena. Para o roteiro final não ficou a cena com a Dra. Catarina nem a cena do 

estupro. 

 

Figura 7 – Cena terapia Gi, em apresentação de processo em dezembro de 2014. Foto de 
Thiago Mundim. 

 

 A partir das novas mudanças, as relações que ficaram foram com Natasha, de 

uma forma mais carinhosa que anteriormente, em que Gi acalenta Natasha, com 

Mark, desde uma relação afetiva a uma relação apenas comercial; e com Jennifer, 

que é a garota escolhida por Giovana para ir fazer programa junto com Mark. 

 Com os outros personagens não havia uma relação explícita em cena no 

roteiro final apresentado, mas Giovana se encontrava com todos os personagens da 

peça em algum momento da trama. 



30 
 

 

Figura 8 – "Brinde", em apresentação no SESC Garagem, dia 15/05/2015. Foto de Murilo Abreu. 

 

 Como descrevi, enfrentei diversas mudanças, por diversos motivos, ao longo 

desse processo de criação. Por sermos onze criadores com mesmo poder de 

decisão e vontades e ideias tão diferentes sobre a peça, muitas escolhas foram 

cedidas, e muitas construções modificadas, a fim de alcançarmos um consenso. 

 Minhas divergências estéticas e de objetivos da personagem com o grupo e a 

direção tornaram meu processo de criação mais difícil, pois tinha que adequar 

minhas ideias e construções que, em grande maioria, eram naturalistas8 a uma 

estética com a qual não tenho tanta afinidade, a performativa9. 

 A falta de experiência em dramaturgia e a falta de entrosamento do grupo 

foram fatores muito relevantes no processo e interferiram muito na concepção do 

roteiro e das relações da peça. Na primeira etapa do processo, na disciplina Projeto 

em Interpretação Teatral (2o/2014), o Prof. Fernando Villar, que estava como 

orientador junto com a Profa. Giselle, colaborou muito para a construção de um 

roteiro e procurava despertar nas construções individuais uma preocupação com a 

construção coletiva. 

                                                             
8
Para Émile Zola (1952, p.84) naturalismo no teatro é “a verdade humana em toda sua crueza, a 

observação exata dos costumes e do homem concreto, uma declamação natural, bem como uma 
encenação mais relalista.”. 
9
Ä performance, em sua aguda materialidade, des-narrativização, anti-ficcionalidade e 

instantaneidade, ou seja, por operar em oposição ao ilusionismo e ao narrativismo, torna-se uma 
referência importante para um teatro interessado em discutir poéticas e políticas de produção e 
recepção.” (FABIÃO, 2008). 
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 No 1o/2015, na disciplina Diplomação em Interpretação Teatral, ficamos 

somente com a orientação de Giselle Rodrigues, que admite ter dificuldades em 

criação de dramaturgia textual. Em um momento dessa segunda etapa, pedimos 

ajuda à Profa. Nitza Tenenblat, que havia sido orientadora da turma em Metodologia 

de Pesquisa em Artes Cênicas, então conhecia as propostas de construção. 

 A professora deu, como principal retorno sobre o que viu, que havia na 

dramaturgia da peça uma grande repetição de discursos, o mesmo discurso estava 

na boca de diferentes personagens e se repetia em diferentes cenas. A partir desse 

retorno, a turma optou por fazer uma votação, em que cada um escolhia cenas que 

considerava mais relevantes para a peça. Cortamos as cenas do roteiro em mais da 

metade, sem pensar em linhas de desenvolvimento das personagens ou numa linha 

dramatúrgica para a peça. 

 Mesmo com tanta ajuda, o grupo continuou tendo muita dificuldade de se 

aprofundar, dialogar e modificar as cenas para que elas se encaixassem numa 

estrutura comum e fizessem sentido. Na minha opinião, as decisões sobre as cenas 

eram tomadas sem muita preocupação com a repercussão que teriam sobre a 

estrutura coletiva ou sobre linhas de desenvolvimento das personagens. Por 

exemplo, as cenas do diálogo com a Carla e a da discussão com Natasha e Carla 

foram retiradas do roteiro por não serem consideradas tão importantes ou 

interessantes quanto outras, mas não foram levados em consideração as linhas e o 

desenvolvimento das personagens para essa decisão. 

 Com esses cortes precipitados, Giovana ficou com as cenas que mostravam 

apenas um lado seu, em que suas características eram apenas ações. As cenas 

cortadas da minha personagem tinham sido pensadas para mostrar lados diferentes 

da personagem: a cena de diálogo de Gi com Carla e Natasha e a cena de diálogo 

de Gi com Carla apresentavam o lado em que ela se importava com outras garotas e 

sua consciência em relação ao uso de drogas e às dificuldades de sua ocupação; a 

cena do estupro era emocionalmente forte para a personagem, então demonstrava 

um lado mais frágil dela. 

 Como resultado, tive dificuldades em me aprofundar em minha personagem e 

me mantive em apenas uma característica, que mudava com frequência. É provável 
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que a dificuldade em me aprofundar e as constantes mudanças tenham diminuído a 

ocorrência de influência da personagem sobre mim. 

 Agora irei pontuar os dois momentos em que tive consciência de uma 

influência que era diretamente ligada a caraterísticas de Giovana e argumentar 

sobre a ausência de outros momentos. 

 Durante o processo de criação, o vício de linguagem de Giovana me 

influenciou em alguns momentos, em que me peguei falando o “tu” ou usando 

palavras chulas de maneira exagerada, mas sempre em momentos pós-ensaio. Fora 

esse, não houve algum outro comportamento que eu tenha observado ou tido 

consciência, que tenha sido influenciado pelo processo de construção de Giovana. 

As outras mudanças em meu comportamento, nesse período de tempo de que tenho 

consciência, estavam diretamente ligadas a experiências novas que tive na minha 

vida pessoal, não provenientes da experiência com a personagem. 

 Cabe colocar a questão do tema “prostituição” como algo que tenha me 

proporcionado experiências novas em nome da construção da personagem. As 

conversas com garotas de programa foram uma experiência nova e bem 

interessante para mim, não só como atriz, mas também como pessoa. Refleti 

bastante sobre essa relação comercial, em que o que se vende é, na grande maioria 

das vezes, prazer sexual. Talvez esse plano imaginário não compactue com uma 

experiência pelo sentido de ação ou observação que a palavra propõe, mas me 

imaginar numa rotina dessas foi novo para mim. Dia 2 de outubro de 2014, estava 

no aeroporto, aguardando o embarque para meu voo, e comecei a observar os 

homens que estavam por perto. Olhava para cada um pensando em como seria a 

relação dele com Giovana, como seria seu cheiro, o que ele pediria, se seria do tipo 

que goza rápido, que demora para gozar, que só quer conversar, enfim. Tive esses 

pensamentos, que devem ser pensamentos de uma garota de programa ao ver o 

cliente se aproximar. 
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3.2  Bastidores ou Eu reflito 

 Acredito que posso pontuar aqui alguns fatores que dificultaram a ocorrência 

de uma maior influência da personagem Giovana, como já senti em alguns outros 

processos. 

 Na minha vida pessoal, nesse período, estava com parentes com doenças 

graves, uma relação afetiva instável e novas responsabilidades que vieram com 

essas dificuldades. Essas questões afetaram muito minha rotina, principalmente no 

quesito emocional. Os momentos em que ficava sozinha e costumava usar para 

imaginar minha personagem, foram então tomados por preocupações e sentimentos 

sobre minha família ou parceiro. Hoje, vejo que isso também foi um fator relevante, 

que me distanciou da minha personagem e me fez redirecionar muito tempo e 

pensamentos, que deveriam ser para ela, para a minha vida pessoal. Porém, 

percebo que a vulnerabilidade emocional pode interferir de maneiras diferentes no 

processo de influência. Minha vulnerabilidade emocional durante o processo de 

construção de Giovana dificultou um maior contato com a personagem, já a 

vulnerabilidade durante o processo de construção da personagem Sara, aumentou a 

minha identificação com o lado depressivo da personagem. 

 Antes de passar pelo processo, acreditava que a relação de construção 

dramatúrgica e de interpretação da personagem iria proporcionar maior intimidade 

com a criação, o que imaginava que fosse proporcionar um espaço de troca mais 

perceptível ou consciente. Porém, ao longo do processo, vi que o fato de eu ter que 

fazer escolhas dramatúrgicas sobre a peça e sobre minha personagem exigiram 

muito mais de mim enquanto criadora dramatúrgica do que como atriz. 

 Na minha opinião, as constantes modificações drásticas de roteiro foram 

resultado de um grupo de pessoas com vontades e estéticas muito diferentes, que 

pouco entravam em acordo e buscavam argumentos mais consistentes. A ideia que 

ficava era a que resistia, aquela cujo proponente (ou proponentes) não cedia(m) por 

nada. O grupo se desrespeitava por muito pouco e vontades pessoais venciam 

objetivos coletivos e dramatúrgicos. Além disso, as divergências estéticas eram 

tantas que havia muita rejeição de ideias sem nem uma experimentação prévia para 

ver se a ideia funcionava. Percebi que essa rejeição censurou muitas ideias no 

grupo, inclusive as minhas. Acho que depois de um tempo insistindo e recebendo 
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uma rejeição que, na minha opinião, parecia gratuita, passei a propor menos, a 

permitir que meu trabalho fosse guiado pelas opções de outros. 

 A concentração apenas na característica principal de Giovana (ser bem 

resolvida, ou mentir que goza, ou ser viciada em gozar) e uma constante 

modificação desta característica foi algo que também dificultou o estudo da minha 

personagem. Essa falta de definição não me permitiu cavar a fundo a complexidade 

da personagem para criar novas facetas e escolher mais cuidadosamente seu 

percurso ao longo da peça. Além disso, a falta de outras características deixou 

minha personagem pouco singular ou complexa, falhas apontadas pela banca. Isso 

também me distanciou de um maior contato e aprofundamento na personagem. 

 Percebo que o percurso que acabei fazendo para a personagem fez com que 

eu retornasse ao estereótipo que tinha por objetivo quebrar. O não desenvolvimento 

e ressignificação fez com que as características que escolhi para Giovana fossem 

retorcidas pelo modo como foram apresentadas, acabaram sendo apenas imagens 

que remeteram ao estereótipo. A partitura do batom acabou ficando apenas como 

um passar de batom, a imagem da violência pelo borrar do batom não ficou muito 

clara nem foi desenvolvida ao longo da peça. Da mesma maneira, comer balas 

delicado sem parar ficou só pela ação, não ficou conectado com o vício em gozar de 

Giovana. 

 Resumindo, acredito que a influência de Giovana foi pequena, comparada às 

que senti com as personagens Sara e Mme. Cri-Cri, por conta de acontecimentos 

que me abalaram emocionalmente na minha vida pessoal e me modificaram de 

alguma forma; pela personagem ter passado por muitas mudanças de 

características principais, dificultando a criação de outros aspectos da personagem; 

e pelo roteiro da peça ter passado por modificações muito grandes e constantes, 

dificultando maior aprofundamento em momentos mais específicos da minha 

personagem. 

 Tenho consciência de que deveria ter insistido mais e não deveria ter 

desistido de minhas ideias, deveria tê-las defendido com argumentos relevantes 

tanto para minha personagem quanto para o roteiro, e não desistir apenas pela 

insistente rejeição de outros. Hoje percebo o quanto isso teve influência sobre o meu 

trabalho, colocando-me nesse lugar de desconforto para criação e de difícil 
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aprofundamento em ideias que eu não compreendia por completo. Nesse sentido, o 

processo me influenciou mais que a personagem. 

 A partir dessas constatações, passei a me perguntar sobre a necessidade de 

determinadas condições para que o personagem ultrapasse o limite que há entre ele 

e o ator de modo a modifica-lo de maneira perceptível. Refleti também sobre quão 

relativas são essas condições e como elas dependem de circunstâncias 

extremamente pessoais e temporais para serem efetivas. Há também a variante de 

que a experiência dê ao ator maior controle sobre as características do personagem, 

a ponto de impor conscientemente a ocorrência delas apenas no momento de 

trabalho. 

 Acredito que, quanto mais consciência o ator tiver sobre a modificação que a 

experiência de se aprofundar em um personagem pode provocar, mais atento ele 

ficará a como essa modificação ocorre e mais sensível ficará para percebê-la. 

 Foi muito importante para a minha pesquisa passar por esses momentos de 

reflexão e avaliação para entender ainda mais como o processo de construção de 

personagem por si só nem sempre é o suficiente para atingir o ator a ponto de 

modificá-lo de alguma forma (comportamental, física, psicológica e/ou emocional). O 

processo de criação nesse ambiente de muitas diferenças, de falta de harmonia, 

senso coletivo e pensamento dramatúrgico, foi um desafio para mim. Com certeza 

foi uma experiência em que o maior aprendizado que tive foi em como lidar com 

meus colegas de trabalho. 
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4 ATRIZ CONVIDADA ou ELA EXPLICA 

 

 Para não pesquisar esse assunto tão subjetivo levando em conta somente 

minhas poucas experiências, vivências e reflexões, senti a necessidade de 

conversar com uma pessoa mais experiente para procurar entender e saber mais 

sobre como uma outra atriz encara o processo de influência do personagem sobre o 

ator. 

 No dia 28 de maio de 2015, às 19h, encontrei-me com a atriz e Profa. Ana 

Cristina Galvão para realizar uma entrevista
10

. Tivemos uma conversa de três horas, 

em que muito descobri e refleti sobre o assunto. Vi que o processo é muito maior e 

mais complexo do que eu imaginava. 

 Do seu ponto de vista, é óbvio que o personagem influencia o ator. Seja de 

maneira temporal, em que modifica a rotina do ator pela dedicação à construção, ou 

de forma a fazer o ator colocar o personagem na situação presente em que está 

para testar como o personagem agiria, exercitando sua imaginação. Ela 

exemplificou: vai fazer uma personagem que é uma velha de 70 anos que acredita 

ser Julieta, então, pensando nessa criação que terá que fazer, coloca a personagem 

no aqui e agora que está para, no caso, tomar um suco de laranja. Assim como fiz 

com a personagem Giovana quando estava no aeroporto e imaginei como seria ter 

que fazer um programa com cada homem que estava ao meu redor. 

 Partindo dessa perspectiva, realmente é óbvia a influência que o personagem 

tem sobre o ator, mas acredito que mais enquanto um trabalho a ser executado do 

que uma influência específica da interpretação, até porque “O ator se torna o que ele 

sente muito melhor e mais rapidamente do que um pensador se torna o que ele 

pensa ou um empregado, o que ele faz” (JOUVET, 2014, p.80). É como se essa 

ideia de influência fosse aplicável a qualquer trabalho, que demandará tempo e 

estratégias para a sua execução, fatores também envolvidos no trabalho do ator. 

Porém, não leva em consideração todos os outros aspectos da especificidade do 

trabalho do ator. 

                                                             
10

A atriz e professora do Departamento de Artes Cênicas da UnB desde 1992, não ficou confortável 
em gravar o áudio da conversa, então descreverei aqui nossa conversa baseada nas minhas 
anotações em meu diário de bordo após a conversa. 
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 Ao explicar meu tema e o caminho da minha pesquisa, Ana Cristina comentou 

sobre a relevância que esse assunto tem e mostrou-se empolgada em falar sobre 

ele. Começamos então discutindo sobre o espaço de troca que há entre ator e 

personagem. Eu usei o termo “troca bilateral” para descrever esse espaço, mas, 

para a atriz, a bilateralidade é muito direta e objetiva demais para como ela vê esse 

processo. Para ela, a influência ocorre de forma rizomática, em que uma mudança 

desencadeia em outra, que desencadeia em outra e assim por diante, em várias 

direções e sentidos. 

 Nesse momento percebi como realmente há uma pluralidade de formas de 

influência muito maior do que as que eu estava admitindo. Essa percepção reforça a 

ideia de que analisar o processo de influência apenas por uma perspectiva seria 

reduzir esse processo a apenas uma variável dele, tornando sua observação 

insuficiente. 

 Para Ana Cristina Galvão, a criação do ator não é nem o personagem nem o 

ator. É um momento em que os dois se encontram e criam uma terceira pessoa. A 

atriz justificou essa ideia exemplificando que, se eu e ela pegássemos o mesmo 

personagem de uma mesma peça para atuar, nossos personagens certamente não 

seriam iguais, seriam baseados em nossas experiências e leituras sobre suas 

características. Ou seja, é um momento em que características do ator e do 

personagem se encontram, se misturam e resultam em uma criação singular.  

 Para mim, é nesse momento que acontece a influência específica do trabalho 

de interpretação, em que o ator passa pela experiência de executar 

comportamentos, sentir emoções e ter reações e relações diferentes daquelas às 

quais está habituado e não são suas. Ou seja, como expliquei a partir da teoria Jung 

no subcapítulo 2.1, a persona respectiva ao personagem influencia o ego, ou, na 

teoria de Skinner no subcapítulo 2.2, as contingências reais do ator, adquiridas ao 

longo de suas experiências, se misturam com as contingências fictícias da 

personagem. 

 Perguntei então sobre sua experiência como professora, se já havia 

percebido algum aluno ter modificações claras a partir do personagem ou se algum 

já havia procurado conselhos sobre alguma influência que estivesse sentindo. Ela 

contou que já viu alunos passarem por experiências tanto fantásticas quanto 
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frustrantes com seus personagens e que essa mudança vinha a qualquer momento 

do processo. Já havia visto alunos maravilhados ou frustrados tanto no início do 

processo quanto em momentos antes de entrar em cena. 

 Mais uma vez fica claro como o processo de influência é extremamente 

relativo e pode ocorrer desde o início do processo até o momento em que se está no 

palco. Ou seja, o processo ocorre de maneira praticamente ininterrupta e 

imprevisível, mas não necessariamente descontrolada. 

 Conversamos então sobre como algumas vezes o próprio ator não percebe 

que está sendo modificado, mas as pessoas com as quais convive percebem a 

diferença. Foi o que aconteceu comigo, no caso da personagem Mme. Cri-Cri, 

descrito no capítulo 2. Eu só reconheci a influência da personagem depois que 

pessoas com as quais convivia chamaram minha atenção sobre minha mudança de 

comportamento a partir de características da personagem. Há, então, a possibilidade 

de a influência ocorrer de forma tão gradual ou natural para o ator que lhe seja 

inconsciente ou imperceptível. 

 Questionei sobre a necessidade de um preparo ou consciência do ator sobre 

essas modificações que o personagem iria lhe propor durante o processo de criação. 

A atriz disse considerar isso subjetivo, pois há atores que têm um controle muito 

forte sobre essas influências e lidam com muita facilidade com isso, mas outros já 

passaram por momentos difíceis resultantes dessas influências, talvez tivessem que 

ter algum auxílio para passar pelo processo de construção, como um 

acompanhamento psicológico, por exemplo. 

 Acho que esperar acontecer uma influência que faça com que o ator passe 

por momentos difíceis para, só então, buscar algum auxílio é colocar o ator num 

lugar de grande risco. Admitindo as relatividades dentro do processo de influência e 

as diversas qualidades que este pode ter, a experiência pode ser muito prejudicial 

ao ator. Acredito que discussões sobre o processo de influência no ambiente de 

formação de atores já podem servir como grande apoio para o ator, de forma a 

torná-lo mais consciente dessas influências e permitir-lhe exercer maior controle 

sobre como e quando elas ocorrem. 
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 Ainda sobre isso, a atriz novamente falou sobre sua futura construção. Falou 

que, ultimamente tem se sentido velha, e que vai ter que sentir-se mais velha ainda, 

para atuar como uma personagem de 70 anos. Mas falou que consegue ter um 

controle sobre essa situação, que tem consciência das influências e sabe limitá-las a 

um lugar inofensivo. 

 Foi aí que ela então questionou a minha experiência com a Giovana. A 

professora fez parte da banca do processo na primeira mostra e assistiu à 

apresentação final, embora não fizesse parte da banca final por conta de sua licença 

para estudos. Ela conhecia minha construção e ficou interessada em como havia 

sido a influência dela sobre mim. Comentei então que não havia percebido uma 

mudança claramente relacionada à personagem e pontuei os motivos que acredito 

terem sido responsáveis por uma falta de aprofundamento na personagem: as 

constantes mudanças do roteiro e da minha personagem; divergências estéticas que 

dificultaram minha criação e o diálogo com o grupo e com a direção; acontecimentos 

na minha vida pessoal que me exigiram muito emocionalmente; falta de experiência 

minha e do grupo com criação dramatúrgica. Ela ficou espantada em saber que 

Giovana havia me influenciado tão pouco. Para ela, a construção autoral deveria 

permitir maior aprofundamento e contato com a personagem, logo teria maior 

influência sobre o ator, assim como eu acreditava antes de passar por esse 

processo de construção. 

 A partir das minhas constatações sobre o processo de construção de Giovana 

e de criação da peça 3X4 (2015), conversamos um pouco sobre o ambiente de 

trabalho: sobre as outras pessoas envolvidas na criação, sobre a estética que 

permeia a criação, sobre o tempo, sobre o ator ser também dramaturgo... Fatores 

externos que também influenciam no rizoma de influências entre ator e personagem. 

 Para concluir, Ana Cristina Galvão reiterou que considera esse tema de muita 

importância e relevância, mas também de grande subjetividade, considerando que, 

para cada ator e cada personagem, esse processo se dá de uma maneira diferente, 

imprevisível. 
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5 BLECAUTE ou O PRIMEIRO PASSO É TER CONSCIÊNCIA 

 

 Após buscar compreender o processo de influência que o personagem exerce 

sobre o ator e buscar entender como este ocorre, fui, cada vez mais, percebendo a 

complexidade e as singularidade envolvidas nesse processo de difícil observação. 

 Como atriz, sinto que a relação que estabeleço com os personagens que crio 

é íntima e, na maioria das vezes, gera algum tipo de identificação minha com a 

personagem. Por ter passado pelos processos de construção das personagens Sara 

e Mme. Cri-Cri, de ter passado por outros em que não tive consciência ou percepção 

de influências diretas e pela entrevista que fiz com a atriz Ana Cristina Galvão, hoje 

tenho consciência de quão complexa e imprevisível é essa influência. 

 Percebi que são tantos os fatores que fazem parte do processo de influência 

que é praticamente impossível determinar sua ocorrência e qualidades. A cada 

processo de construção e para cada ator essa influência se dará de uma maneira 

singular e imperceptível, o que impossibilita observar qualidades e características do 

processo em geral, que sejam iguais para todos atores, personagens e processos. 

Por exemplo: na construção da personagem Sara, estar passando por uma 

momento de vulnerabilidade emocional fez com que eu sofresse maior influência; já 

na construção da personagem Giovana, minha vulnerabilidade emocional 

redirecionou tempo e atenção que deveria dedicar à personagem para meus 

problemas pessoais, dificultando maior influência da personagem. 

 Como primeiro passo para o ator perceber as influências que o trabalho com 

o personagem irá propor, acredito ser necessário ter consciência de que o 

personagem irá afetá-lo de maneira imprevisível e imprecisa. Assim, ficará mais 

atento às mudanças, percebendo suas características, qualidades e perigos. 

 Ver, nas teorias de Jung e Skinner, que o processo de influência, do ponto de 

vista da persona e do ego e de contingências externas, é previsto e justificável 

aumentou meu entendimento sobre este assunto. Por mais que as teorias por si sós 

não sejam suficientes para compreender todos os aspectos envolvidos no processo 

de influência, eles possibilitam a análise da influência sob a perspectiva do 

personagem, quando comparado à persona, e dos fatores externos envolvidos na 
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criação. Agora tenho maior facilidade em pensar o processo de influência e entender 

a relação que tenho com minha personagem e com seu processo de construção e 

outros os fatores envolvidos na criação. 

 Ao longo da minha pesquisa e em diálogos com outros atores, percebi que há 

resistência ao tema, que alguns atores não admitem a ideia de serem influenciados 

pelos personagens que criam e interpretam. Talvez isso ocorra porque essas 

pessoas pensam nessa influência como algo prejudicial, patológico, além de pensar 

somente na influência direta que o personagem exerce, por ter, em seu 

comportamento, características fortes e complexas. Mas, como a atriz Ana Cristina 

Galvão colocou, essa influência pode ocorrer de maneira inofensiva. 

 Hoje acredito que preciso buscar estar sempre consciente da minha relação 

com o processo de construção em que estou envolvida, procurando observar as 

mudanças que ele irá propor e impondo limites sobre elas, a fim de manter meu 

controle e não me prejudicar de alguma forma nessa relação. Ou, também, me abrir 

mais ao contato com a personagem para poder me aprofundar em minha 

construção. Como na experiência de construir a personagem Giovana, talvez, se eu 

tivesse consciência de que estava, por diversos motivos, tendo menor contato com a 

minha personagem, poderia ter tentado me abrir mais a ela. 

 Vejo, na psicologia, uma aliada para momentos em que o ator achar que 

perdeu o controle das influências que sua personagem tem sobre ele. Reconheço o 

risco que essa falta de controle tem, ainda mais se aliada a uma inconsciência sobre 

as mudanças. No caso Sara, por exemplo, eu percebi que estava entrando num 

sentimento depressivo, mas demorei para fazer a conexão com a personagem por 

não ter tido uma experiência que me mostrasse que isso era possível. Houve, então, 

um descontrole sobre a influência e inconsciência de seu motivo. Passei diversas 

vezes pelo estado de depressão antes de entendê-lo e acho que, se tivesse 

demorado mais para isso ou tivesse tido um contato mais profundo ainda com Sara, 

esse estado depressivo poderia ter saído ainda mais do meu controle. 

 Defendo aqui, então, a importância de uma consciência do ator sobre as 

influências que o processo de construção de um personagem irá lhe proporcionar, 

para perceber quando precisa de uma ajuda profissional para impor limites, e, 
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também, para ter consciência das novas experiências e ensinamentos que seu 

personagem irá propor. 

 Concluo ser necessário o debate sobre esse tema ao longo dos ensinamentos 

de técnicas teatrais, ainda mais pela relatividade do processo e pelo fato do 

comportamento do ser humano ser moldável e de difícil mensuração, estando 

suscetível a mudanças inconscientes e não propositais: 

O comportamento não é um desses assuntos que se tornam acessíveis 
somente com a invenção de um instrumento tal como o telescópio ou o 
microscópio. Todos nós conhecemos milhares de fatos sobre o 
comportamento. Realmente, não há assunto com o qual pudéssemos estar 
melhor relacionados, pois estamos sempre na presença de pelo menos um 
organismo que se comporta. Mas esta familiaridade é quase uma 
desvantagem em conclusões que não serão comprovadas pelos métodos 
cautelosos da ciência. Mesmo que tenhamos observado o comportamento 
por muitos anos, não somos necessariamente capazes, sem ajuda, de 
exprimir uniformidades adequadas ou relações ordenadas. É possível que 
sejamos capazes de exibir considerável habilidade em formular conjecturas 
plausíveis sobre o que fariam nossos amigos e conhecidos em várias 
circunstâncias, ou sobre o que faríamos nós próprios. É possível fazer 
generalizações plausíveis sobre a conduta das pessoas em geral. Mas 
poucas destas generalizações sobreviverão a uma análise cuidadosa. Há 
em geral muito o que desaprender em nossos primeiros contatos com a 
ciência do comportamento. (SKINNER, 1998, p.15.) 

Acredito que o diálogo com a área da psicologia possa, cada vez mais, 

esclarecer o processo de influência que o personagem exerce sobre o ator, 

fornecendo também métodos de observação e auxílio para como este ocorre.  
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