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RESUMO 

 Esta pesquisa consiste em uma descrição da análise de um relato pessoal sobre o processo 

vivenciado na montagem do espetáculo “A lastimável tragédia de Tito Andrônico”, baseado 

na obra de Shakespeare. Tal análise enfatiza questões relativas a construção da personagem 

Tamora; suas características e especificidades e como tal criação foi concebida, buscando 

refletir sobre construção e interpretação da personagem em cena. Para tanto, optou-se por 

travar um diálogo com as discussões antropológicas e psicológicas sobre corpo e 

subjetividade, bem como sobre o trabalho corporal que envolve o fazer teatral no que diz 

respeito ao meu próprio processo subjetivo e criativo na montagem desse espetáculo. 

Palavras-chave: processo criativo, personagem, corporeidade, subjetividade. 
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INTRODUÇÃO 

 
A conclusão de um percurso acadêmico em Artes Cênicas requer anos de trabalho 

prático no ofício relacionado à interpretação teatral, bem como experiências 

transdisciplinares, leituras sobre a área e inevitavelmente um olhar aguçado sobre o próprio 

corpo, sobre o próprio ser. Um olhar para a maneira de estar no mundo. Ser atriz é o que me 

constitui subjetivamente hoje e, acredito, para todo o sempre, ainda que um dia eu desista de 

estar palco. Tal constituição foi e é importante na minha história de vida principalmente por 

questões relacionadas a minha própria experiência corporal; a minha maneira de me 

comportar e de lidar com meu corpo, com minhas reflexões e minhas atuações (dentro e fora 

do palco).  

 Estar no Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília ao longo de sete 

anos me proporcionou questionamentos políticos, ideológicos e princípios que a arte nos 

demanda enquanto artistas e enquanto observadores da arte - enquanto pesquisadores. 

Contudo, a mudança mais significativa, que não dispensa os demais questionamentos 

anteriores, foi a transformação que vivi pessoalmente, subjetivamente. Falo de identidade. De 

como pude me constituir enquanto pessoa, enquanto artista, concomitantemente a isso, 

enquanto psicóloga (devido a outra formação), enquanto filha, amiga e tantos outros papéis 

sociais.  

Hoje me certifico de que a arte, mais precisamente o teatro, e detalhando ainda um 

pouco mais, o fazer teatral, para cada pessoa tem um significado, um sentido subjetivo, 

porém, o mais interessante que pude perceber não necessariamente foram as mudanças e 

metamorfoses que senti e continuo sentindo, mas perceber que dificilmente alguém entra e sai 

do Departamento sem se sentir tocado enquanto ser humano. Há muito aprendizado teórico, 

muito conhecimento sendo compartilhado, mas ser artista, em minha opinião hoje ao final do 

curso, é perceber-se em mutação, em reflexão constante e perceber que isso se dá 

coletivamente, pelas constantes trocas e experiências compartilhadas. É claro, todo processo 

de desenvolvimento humano requer mudanças, mas ao longo do processo de produção desta 

análise, pude me dar conta da importância dessa prática para meu próprio processo identitário. 

Creio que não só o meu. Criar um personagem é recriar um pouco de si. É o estado de 

“devir”. Portanto, esta análise é pessoal, diz respeito a minha história, à minha experiência, 

mas é um convite a uma reflexão sobre estar presente corporalmente no teatro, estar presente 

enquanto ser humano, constituição inevitavelmente subjetiva e identitária.  
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Nas seguintes páginas realizarei no primeiro capítulo um resumo de minha trajetória  

enquanto atriz revelando alguns cursos introdutórios e algumas experiências que me ajudaram 

na decisão da escolha do curso de graduação. É uma maneira de estabelecer os primeiros 

passos desta análise conjugando minha própria experiência às escolhas artísticas e aos 

processos criativos. 

O segundo capítulo é uma descrição do processo de escolha da peça e seus 

desdobramentos no caminho da criação e o terceiro capítulo, uma reflexão sobre os estudos 

voltados para corporeidade, que nunca esteve distante de minhas práticas, e como gancho, 

abrirei espaço para esta discussão dentro do teatro, já introduzindo termos que me serão úteis 

na descrição da minha construção de Tamora. No quarto e último capítulo, há o enfoque no 

meu próprio processo criativo; a construção da personagem e também as articulações 

argumentadas ao longo de toda esta análise. 
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1. RECONHECER E SER UM CORPO: PERCURSUS  

 

 

“O que procuramos no ator? Indubitavelmente: ele mesmo.” 

Jerzy Grotowski 

 
 

 

Introduzo este trabalho com um relato pessoal da minha trajetória enquanto atriz. Uma 

tarefa difícil, reflexiva e instigante. Árdua atividade pela necessidade de reatar memórias e, 

posteriormente, pela precariedade da definição dos conceitos que englobam características 

similares aos termos “atriz”, “artista” ou qualquer palavra que conote semelhança com a 

qualidade de ser uma estudante e trabalhadora de arte. Me questiono ainda hoje se me definir 

como tal (artista, atriz) é uma escolha ou uma constatação. 

Utilizando a palavra percursus, enfatizo a natureza do termo em latim pela vontade de 

identificar minha trajetória como um caminho que, de acordo com o prefixo “per”, caracteriza 

ainda mais a concepção de corpo que aqui apresentarei nas seguintes páginas. Percursus vem 

de Percursum: Per significa “por completo”, e “cursum” “caminho”, dessa forma, agrego a 

ideia do “completo” a ambos sentidos que confiro nesta análise: ao termo corpo como sendo a 

própria subjetividade humana defendendo a ideia de subjetividade como sendo corporificada 

e não apenas psicológica cognitiva (como tem sido usualmente utilizada inclusive por teóricos 

do teatro) e também a trajetória propriamente dita, em que meu percurso é o meu caminho, e 

este é por completo corporificado, desde sempre e ainda, pois não haveria possibilidade de 

falar de meu trabalho corporal neste processo criativo, sem me atentar ao meu percursum 

completo. 

E como não poderia deixar de ser, minha identidade/trajetória como atriz foi 

perpassada, principalmente, pela experiência com a psicologia
1
, bem como outras áreas de 

aprendizado (a música, a dança, o esporte e a escrita), de forma que seria impossível neste 

breve resumo de minha história, omitir que estas práticas também me constituíram e seguem 

constituindo ainda hoje meu caminho enquanto atriz e enquanto pessoa. 

 

                                                           
1 Conclui o curso de graduação em Psicologia pelo Centro Universitário de Brasília – UniCeub no segundo 

semestre de 2012. 
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1.1 Memórias 

 

Do que me lembro quando criança, lutei para ser reconhecida enquanto um corpo na 

família, ser a filha mais nova exige coragem e presença corporal. Tive de requisitar muita 

atenção e também aprender a me presentificar, senão, os meus irmãos mais velhos teriam me 

“engolido”. Contudo, superada a luta pela sobrevivência psicanalítica, a lembrança dos 

familiares retoma muito a ideia de quem havia sido meu avô materno, um personagem que 

criava personagens, um homem nascido na roça baiana, sem estudos formais, mas com 

criatividade que chamou atenção dos que viviam em Santa Rita de Cássia – BA.  

Ele montou um teatro; um local que ele mesmo fez questão de construir paredes e 

tetos e posteriormente denominou de “Teatro São Roque”. Escreveu “dramas” - como são 

chamados em sua cidade natal textos escritos com intuito de serem encenados -  e  também 

fazia outros tantos movimentos culturais que naquele contexto eram inovadores e dignos de 

admiração. Eu não o conheci, mas sabia da existência dessa figura diferente e incomum, ainda  

que sem ocupar o mesmo espaço e tempo que eu. Jorge Correia existe em mim como uma 

lembrança pela lembrança alheia, mas como toda raiz, alimenta.  

 

Jorge Correia (deitado) no “Teatro São Roque” em Santa Rita de Cássia – BA. 
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Tendo essa figura teatral na família, de maneira talvez inconsciente, me interessei pela 

capacidade de conseguir “virar outra pessoa”, descobri que minha necessidade não era só 

admirar alguém no palco, mas tentar fazer o mesmo, tentar me transformar a ponto de estar 

irreconhecível e fazer com que muitas pessoas pudessem ver algo no palco que as 

surpreendesse com intensidade pela capacidade do ser humano de mudar de timbre, de forma 

e de energia. As poucas lembranças que tenho de criança como plateia no teatro são de assistir 

aos espetáculos e pensar: “eu também quero estar ali na frente”. 

Creio que não chegava a expressar isso de forma tão assertiva para os meus pais, mas 

de todo modo, meu interesse pelo esporte de maneira geral, já nas aulas de educação física 

durante a vida escolar, assim como meu interesse pelo movimento e expressão corporais já 

eram dignos de percepção, pois minha necessidade de brincar esteve sempre atrelada aos 

jogos esportivos e ao movimento corporal; tendo feito diversas aulas extra-classe (vôlei, 

handball, circo e até joguei futebol com meu irmão mais velho). Reflito atualmente que 

aquele meu interesse pode se assemelhar ao percurso que Lecoq (2010) cita em sua obra “O 

corpo poético – uma pedagogia da criação teatral”, onde expõe a importância da atividade 

física em sua trajetória e em sua pedagogia no trabalho com os atores em sua escola: 

“Cheguei ao teatro por meio do esporte. Desde os 17 anos, numa academia de ginástica, nas 

rotações en avant, nas barras paralelas e na barra fixa descobri a geometria do movimento” 

(pag. 27). 

Além da afeição pelo movimento mais funcional e pelo jogo em si, fiz algumas 

montagens teatrais simples, que não me fisgaram tanto, algumas pequenas representações em 

eventos escolares, que não chegavam a ser montagens, mas onde de alguma forma, acredito 

eu, eu estava tentando fugir do habitual. 

Para minha sorte, anos mais tarde, já na UnB, ouvi numa aula a professora Simone 

Reis argumentar: “Quem teve uma infância feliz não é criativo.” Pensando em meus anos de 

tormento na escola, senti um imenso alívio. Apenas adolescente, com 15 anos entrei para um 

curso de teatro, o qual chegou até mim pelo meu irmão, que já sabendo da minha vontade, me 

informou sobre um cartaz que havia visto na Universidade de Brasília, onde ele já estudava. 

Chamava-se “Curso de Teatro do DCE (Diretório Central dos Estudantes)”. 

 Neste curso, não aprendi nada de técnica teatral, mas era a única aluna que ainda era 

secundarista e menor de idade. O professor não era de Brasília, estava aqui de passagem, não 

tinha formação teatral propriamente dita, mas colocou muita gente pra ficar menos tímido e 
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pra ter coragem de ir às ruas gritar por mudanças políticas. Praticamente fazíamos campanha 

para o Lula – candidato a presidência naquela época. O teor político era muito forte e eu 

aprendi muito com o chamado “Grupo Assalto” sobre como a arte podia chegar até as 

pessoas, mas não exatamente aprendi a fazer isso por minhas próprias ideias. E o principal: 

aprendi que tinha muita gente, assim como o próprio professor, tinha um lindo discurso no 

palco, mas na vida real... 

 

  

                        Antigo cartaz utilizado para divulgação da oficina – Acervo do grupo 

A partir daí participei de alguns outros cursos um pouco mais “técnicos”, como por 

exemplo, aulas no Teatro Mapati e também o Teatrando Montagem da professora e diretora 

Adriana Lodi ministrado no Centro Cultural Renato Russo, no qual tive oportunidade de 

participar da montagem de “Revolução na América do Sul” de Augusto Boal em 2006.                                            

                      

         No espetáculo “Revolução na América do Sul” sob direção de Adriana Lodi. 
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Depois de diferentes experiências, mesmo que não muito intensas, já tinha certeza 

sobre a vontade de estudar na UnB e me parecia ainda mais natural cursar artes cênicas e 

fazer do estudo algo agradável, tentando de alguma forma mudar a perspectiva que eu 

vivenciava na escola, onde estudar era quase um martírio.  

Para a prova específica, me preparei com a professora Silvia Paes, também formada 

no departamento. Com ela comecei a conhecer um pouco mais sobre o que seria estudar teatro 

na academia, percebi que além de atuar, eu pensaria o fazer teatral e isso me agradou muito, 

sendo assim, me preparei e eu fui aprovada no vestibular.   

A partir de então, iniciou-se meu percurso na Universidade de Brasília. As disciplinas 

que cursei, minha experiência inicial com Hugo Rodas, com a professora que mais me 

incentivou ao estudo da corporeidade, Luciana Lara, a longa participação no PEAC-MOVER 

com Márcia Duarte, o qual gerou o espetáculo e grupo “Mobamba” e tantos outros caminhos 

vivenciados também fora da universidade, como os cursos e oficinas, dentre eles um curso de 

“composição teatral para a cena” com o professor carioca Fred Tolipan e a experiência com 

contato-improvisação com o professor Camilo Vacalebre. 

A cadeia de disciplinas que pra mim foi de grande interesse foram eram as voltadas 

para o “trabalho de corpo” - comumente chamadas pelos alunos e professores como “aulas de 

corpo”. Desde o primeiro semestre, tive contato com Luciana Lara, a qual tive oportunidade 

de trabalhar em Corpo e Movimento 1 e 3; bem como Soraiva Silva e Márcia Duarte em 

Corpo e Movimento 2 e Expressão Corporal 4, respectivamente. Cursadas de forma atípica 

por conta da mudança de currículo na época de transição em que matriculei.  

Segue algumas fotos da experiência na extensão universitária: 
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Festival de música independente da UnB (FINCA). Mobamba (PEAC-MOVER) levou prêmio de  terceiro lugar 

e júri popular pela música “Chego no meu chão” - composição minha e de Luara Learth (primeira à esquerda). 
 

     

Foto do espetáculo “Mobamba”, com o ator Paulo Victor Gandra, no Sesc Garagem. Apresentação no 

festival “Prêmio Sesc de Teatro Candango”. 

 

Paralelamente ao meu ingresso na UnB, surgiu a necessidade de cursar psicologia no 

Centro Universitário de Brasília – UniCeub. Primeiramente pela forte influencia da psicologia 

como questão familiar, mas também pelo encantamento que tive com as duas disciplinas que 

cursei logo no primeiro semestre de Artes Cênicas. Assim o fiz, segui estudando as duas 

áreas, finalizando primeiro o curso de psicologia, por uma questão financeira e de ordem 
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burocrática da instituição particular. Ao final do curso de psicologia, como estagiária no 

CAPS – Paranoá (Centro de Atenção Psicossocial) – que atualmente se configura como 

modelo alternativo aos manicômios - participei também de uma montagem de espetáculo com 

os usuários e demais estagiários, onde produzimos “Presépio de Natal”; uma experiência 

teatral que nada se parece com o fazer teatral acadêmico universitário, mas que me 

acrescentou de uma maneira que nem poderia descrever.      

                            

 

Estagiários e usuários do serviço de saúde mental após primeira apresentação na instituição. A montagem 

também foi apresentada no Cometa Cenas no segundo semestre de 2012. 

 

 

Atualmente, além da pesquisa corporal que realizo no grupo Mobamba, sob orientação 

da professora Márcia Duarte, sou ainda praticamente fiel de esporte (corrida e musculação) e 

integrante de um grupo de pesquisa em antropologia com o professor José Bizerril (UniCeub), 

que foi meu orientador na monografia do curso de psicologia. Recentemente ingressei num 

grupo de pesquisa prática sobre o estudo do movimento corporal, o “Grupal”, que foi 

concebido pelo professor de dança contemporânea Edi Oliveira; com quem tive mais contato 

a partir de um treinamento que ele ofereceu aos atores do Mobamba. Edi é ator e dançarino e 

teve como mestres algumas de minhas professoras, além de trabalhar também com Giselle 

Rodrigues, professora da UnB e diretora do Basirah, a qual considero uma referência para as 

minhas experiências enquanto intérprete, por acompanhar seu trabalho até mesmo antes de 

ingressar na UnB.  
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Sigo agora com as motivações e as escolhas que surgiram no pré-projeto de 

diplomação que nos levaram até a decisão da montagem da obra shakespeareana e 

posteriormente como se deu meu processo criativo para este espetáculo. 
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2.  DO DESEJO PARA A ESCOLHA E DA ESCOLHA PARA A VIOLÊNCIA 

 

 

 

 Na disciplina de pré-projeto de diplomação fomos requisitados pelo professor Graça 

Veloso, logo no primeiro dia de aula, a fazer uma reflexão sobre nossos “desejos” em relação 

ao que se seguiria nos próximos semestres. Dessa forma, fizemos um círculo e escrevemos 

num pequeno pedaço de papel uma palavra que representaria nosso desejo instantâneo 

naquele exato momento. Dobramos o papel e todos o entregam ao professor. Houve uma troca 

de pedaços de papéis, de forma que cada pessoa pegou um papel com algo escrito por outrem. 

Quando cada um pôde ler a palavra que tinha em mãos, percebemos então a grande 

divergência que havia na turma naquele momento. 

Me lembro da palavra que escrevi: “Apocalipse(s)”. Escrevi de forma estranha com a 

letra “s” entre parênteses porque já estava pensando em algum tipo de “tema” para o projeto 

futuro, mas que não fosse tão restrito. Portanto, tratando-se apenas de meu próprio desejo, me 

senti livre para escrever da maneira que eu quisesse. O meu desejo era passar a ideia de algo 

que remetesse à “destruição”, ainda que fosse num nível pessoal ou também algo político, 

algo que fosse “perturbador” e/ou “exasperado”, mas não sabia ainda o que exatamente tratar 

num espetáculo, muito menos tinha ideia pré-concebida de algum texto já consagrado.  

Após alguns encontros em sala, chegamos a conclusão que queríamos dividir a turma. 

Todo esse processo de desejo de divisão foi muito complexo e se estendeu praticamente ao 

longo de todo o semestre; inclusive, eu estive presente no grupo dos seis alunos que 

mantinham até quase o último mês a vontade de montar um grupo a parte e realizar uma 

montagem dirigida pela professora Giselle Rodrigues. A proposta foi vetada pelo colegiado, 

aceitamos a condição e nos mantivemos na disciplina até o fim. 

 Antes mesmo de tentar nos separar de forma mais efetiva, com uma carta para o 

colegiado e processos burocráticos, já estava latente na turma algo relacionado à temática do 

horror com algumas palavras-chave no nosso brainstorm de possibilidades, tais como: terror, 

horror, trem fantasma, casa assombrada e violência. A partir dessa perspectiva (que foi a que 

mais conseguia unir desejos em comum numa turma de 17 alunos) foi sugerido pelo colega de 
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turma Eric Costa, a montagem do texto “Tito Andrônico” de Shakespeare. Outros alunos 

mencionaram também Macbeth, do mesmo autor, mas foi vencida com muito mais votos a 

primeira opção.   

Acredito que a opção de uma montagem de um texto já escrito foi prioridade da turma 

vista a necessidade de ter um percurso mais claro e definido, já que se optássemos por uma 

obra criada coletivamente correríamos o risco de não atender o desejo de todos (como já 

havíamos percebido tantas divergências  quando da reflexão requisitada por Graça Veloso), 

bem como pela possibilidade de partir de um objeto já construído e a partir disso definir um 

nome para a nossa direção a partir das linhas estéticas as quais queríamos adotar.  

 Era consenso da turma que precisaríamos de uma direção e não apenas uma 

orientação. A turma expressou um medo em comum de partir de desejos autônomos e assim 

não conseguir se fazer entender enquanto obra completa num sentido mais amplo. Isso foi 

colocado em pauta diversas vezes. Inclusive pelo exemplo de colegas que se formaram em 

turmas antes da nossa. Logo após este consenso, realizamos a votação para escolha do nome 

da direção onde decidimos pelo acompanhamento da professora Felícia Johansson.  

Particularmente, meu voto havia privilegiado a professora Felícia, pois achei que 

casaria bem com a proposta que a turma já havia colocado em questão e me parecia uma 

opção feliz, já que eu havia trabalhado com o Alisson, sob a supervisão dela numa perspectiva 

bem similar na montagem de “(Re)Cruzadas”: um texto violento, mas que abordava a ironia 

da banalização da violência de forma sutil, com metáforas e elementos cênicos lúdicos. 

Dessa forma, acredito que mesmo tendo tanta divergência naquela primeira roda de 

conversa a qual mencionei, com tantas palavras antagônicas e sem conexão que foram lidas 

no primeiro dia de aula, meus desejos foram parcialmente atendidos, pois o texto aborda algo 

de “apocalíptico”, levando em consideração o terror e as atitudes de extrema violência que 

são geradas em função da necessidade de poder que o texto coloca em xeque, questões 

inclusive, passíveis de discussão nos dias de hoje.  
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2.1 Da escolha para a violência 

 

A predileção da turma por “Tito Andrônico”, apesar de ter sido um consenso entre os 

alunos e alunas, foi uma surpresa para professores e colegas de curso. A peça é definida por 

Harold Bloom (1998) como uma peça “dispensável”, pois em nenhuma característica deve ser 

reconhecida como qualidade shakespereana. Além disso, é a obra mais sanguinária de 

Shakespeare, e o mais curioso: o texto mais desconhecido e menos reconhecido do autor 

comparado aos demais textos de sua obra em geral. “Tito Andrônico foi fundamental para 

Shakespeare, mas o é para nós” (BLOOM, 1998, pag. 123). 

Contudo, levamos em consideração a importância de Shakespeare para o teatro 

ocidental, e acima de tudo, os temas que a peça aborda podem ser considerados atemporais 

pois dialogam facilmente com características atuais. Inclusive, muito discutimos em sala 

sobre a atualidade das temáticas da obra, principalmente no quesito da banalização das ações 

violentas, tanto exploradas pela mídia televisiva hoje em dia e também do apego ao 

hedonismo, temas esses com os quais fizemos referências às articulações discutidas na pós-

modernidade como sendo uma característica da subjetividade contemporânea e que, de acordo 

com as reflexões da turma, também dialogavam com as características essenciais das 

subjetividades das personagens da peça: a ações e a atitudes pautadas no desejo e não na 

ordem social. 

Após as diversas discussões teóricas que envolviam nossa participação de forma 

espontânea em sala, passamos ao entendimento teórico do texto. Graça Veloso pediu que 

realizássemos a leitura do texto em casa e posteriormente iniciamos o processo de elaboração 

do projeto coletivo da turma que deveria ser entregue ao final da disciplina. Iniciamos 

também a leitura da peça em sala, sempre com divisão de personagens, dando oportunidade 

para que todos experimentassem diversas possibilidades. Este foi o início do meu processo 

criativo: a passagem do texto para o meu corpo. O “tomar corpo” o qual me refiro no título 

deste trabalho começou nesta etapa do trabalho, pois a partir da primeira leitura, todo 

exercício teve, ainda que sem relações diretas, a influencia do texto e sobretudo de suas 

temáticas. 

Além disso, neste semestre de pré-projeto, Graça já havia nos proposto que 

realizássemos aquecimentos de meia hora no início das aulas para que não chegássemos tão 
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“inaptos” no semestre seguinte. Isso foi parte muito importante do processo, pois já nestes 

primeiros aquecimentos, percebíamos a autonomia da turma em relação ao preparo corporal, 

bem como a quantidade de material que tínhamos em mãos, visto a disponibilidade de muitos 

alunos e alunas da turma em conduzir os primeiros trinta minutos de aula. O processo 

criativo, ainda que inconsciente começou então a surgir: alguns exercícios com características 

que envolviam poder, violência e gestos grotescos e fortes já iam aparecendo em nossos 

corpos.  

Muitas ideias foram surgindo, mas o que já sabíamos que seria a grande motivação 

para a montagem, independentemente do formato, era a ideia do terror, da violência e das 

diversas atitudes brutas em cena. Sendo assim, iniciamos nossos primeiros exercícios práticos 

a partir desse universo temático. 

Nos primeiros exercícios do pré-projeto realizamos improvisações bem livres com a 

proposta de levarmos objetos que considerávamos ter algum tipo de diálogo com as cenas da 

peça. Assim, teríamos todo o tempo objetos disponíveis para usá-los de maneira livre, 

trocando com outros colegas de turma e assim agindo e nos motivando com diferentes 

situações que iam e voltavam a depender da vontade e da disponibilidade dos objetos e de 

cada ator e atriz da turma. Como afirma Lecoq (2010) “(...) aquele que improvisa faz uma 

busca na própria memória, mas essa lembrança também pode ser imaginária”, e assim 

fazíamos, improvisando livremente a partir do texto, mas prioritariamente, acredito eu, a 

partir de nossas próprias lembranças e memórias. Quando estas não eram suficientes, ou 

quando o pensamento se permitia ir mais longe, nosso imaginário era aguçado e surgiam 

tantas outras coisas: a passagem da subjetividade para a personagem teatral ia se configurando 

lentamente na sala de aula num fluxo contínuo de ida e volta. 

Em alguns momentos havia música também, pois era livre a possibilidade de inserir 

alguma sonoridade, retirá-la, propor outra situação e etc. Era um momento apenas de 

aproximação prática com o texto e de breves construções de personagens. Estes foram os 

únicos exercícios práticos, além dos aquecimentos usuais para preparação para o trabalho, que 

realizamos na disciplina. 

Vale ressaltar, que nestes exercícios de improvisação surgiram algumas personagens 

que não estavam na trama do drama shakespereano, o que me parece pertinente relatar 

inclusive pela escolha de abordar questões subjetivas como tema deste trabalho. Tais 

personagens surgiram do universo que já havia se instaurado, contudo, em nada se pareciam 
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com os personagens da peça. Nesses exercícios; surgiram aproximadamente três personagens 

que de fato se consolidaram para mim:  

1) “Dri” – uma diretora impaciente-agressiva-compulsiva-corrosiva pois “corrói” a 

criatividade e a espontaneidade do ator e da atriz com os quais trabalha. Segue foto  

de um dia de exercício: 

 

         

Dri: diretora descontrolada ordenando atores num exercício sobre Shakespeare. 

 

 2) “Lígia” – uma estudante  tímida e “nerd” que pensa saber tudo sobre teatro mas não 

cursa artes cênicas. Surge sempre que há um óculos de grau por perto. Foi inclusive 

apresentada posteriormente para a professora Felícia Johansson. 

 3) “O Instrutor” – o instrutor de uma academia de ginástica: preconceituoso, alienado 

e desprovido de informações e conhecimentos. O nome dele é sempre diferente a cada 

interpretação, mas pode ser André, Rafa, Tiago, Evandro e assim por diante... Foi criado 

concomitante aos momentos de descontração vivenciados por mim e meu colega de turma 

Paulo Victor Gandra, onde eu “imitava” meu instrutor da academia e ele fazia paródia de seu 

próprio irmão. 

 Estas personagens surgiram em horário de aula. As duas primeiras, a princípio, mais 

relacionadas ao processo criativo que estávamos vivenciando. Até então não tínhamos 

diretora, as improvisações eram muito livres e eu me coloquei neste lugar, ao mesmo tempo 
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com ludicidade, mas também com certo tom cômico de exagerar aspectos agressivos de 

alguns diretores com os quais já trabalhei. A turma aceitava a proposta e também muitos 

alunos criavam tipos de “atores” para dialogar com Dri. A “Lígia” foi uma estudante que 

surgiu com o próposito de ajudar nossa turma, a cada vez que alguém se questionava algo, 

“Lígia” surgia com seu óculos de grau para responder a todas questões com muita segurança 

sobre o assunto.  

O mais curioso de todas essas construções era perceber o entrosamento da turma, onde 

em cada contexto praticamente existiam outros personagens que cada colega criava para se 

relacionar com a situação. Era um jogo parecido com o que fazíamos em outras disciplinas, 

mas essas personagens apareceram sem compromisso com textos, notas ou apresentações. De 

toda forma, não deixava de ser um exercício cênico, analisado atualmente e também uma 

oportunidade para que alguns outros universos nos tomassem, e que a possibilidade de criação 

surgisse para nós de maneira a ultrapassar a literalidade do texto shakespereano, para que, 

dessa forma, outros “textos” pudessem comunicar, e já que não escreveríamos, que esse texto 

pudesse então se manifestar de forma física. A palavra escrita de Shakespeare nos inspirava a 

criar outros textos, textos físicos, alguns mais próximos de seus personagens, outros nem 

tanto. 

 Refletindo sobre o poder em Tito Andrônico, não podia eu mesma, de outra forma, 

talvez mais rudimentar, expressar minha experiência com a violência no próprio campo 

teatral? Dri se manifestou a partir disso. Ser submisso a uma direção, ser ordenado de forma 

bruta, se permitir realizar ações a partir de um comando agressivo foram as formas que 

encontrei de manifestar minha percepção de violência naquele momento. De forma alguma 

imaginei utilizar isso em cena na nossa montagem, mas sem me dar conta, havia estabelecido 

um propósito no exercício cênico em sala de aula, mesclando experiências próprias, memórias 

afetivas, improvisos e, claro, a ludicidade estabelecida no entrosamento da nossa turma. 

Em Diplomação 1, no semestre seguinte a nossa liberdade de improviso,  iniciamos os 

trabalhos antes mesmo de o semestre letivo começar. Além da ansiedade pela formatura, creio 

que estávamos todos preocupados com o tempo que tínhamos para cumprir a montagem. 

Dessa forma, antes mesmo de iniciarmos o trabalho com Felícia, tivemos duas semanas de 

encontros diários, durante o período da tarde, onde experimentávamos aquecimentos 

corporais, seguido por um exercício teatral conectado com o espetáculo (sempre conduzidos 

por um integrante da turma), ou apenas nos encontrávamos para assistir e compartilhar 
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imagens (filmes e materiais similares) ou até mesmo discutir questões práticas como pautas e 

temas semelhantes.  

No trabalho dessas duas semanas prévias ao início do semestre letivo foi acordado 

pela turma que na primeira semana de trabalho com Felícia apresentaríamos cenas individuais 

de criação própria, que poderia contar com a participação de algum colega de turma, porém, 

com a concepção de cada aluno em particular. Isto posto, cada integrante teria uma cena para 

mostrar, podendo também participar de mais de uma cena se fosse o caso.  

Após as apresentações de cenas de praticamente todos os alunos e alunas, houve muita 

conversa com a diretora para que ela pudesse entender qual era o objetivo da turma e como 

poderíamos conectar as vontades de um coletivo: alunos da turma e direção. Felicia conseguiu 

comentar todas as cenas. De todo modo, fazendo este percurso posso perceber que tais cenas 

foram aproveitadas em seu máximo: ou como movimentação corporal para cena, ou como 

concepção de “pano de fundo”, ou até mesmo como construção filosófica para entendimento 

do espetáculo de maneira geral (comentarei sobre estas cenas no último capítulo, explicitando 

a construção da personagem rainha Tamora). 

Estes primeiros exercícios de improvisar livremente em sala, os exercícios de 

aquecimento corporais e aproximação com o texto, bem como os exercícios de 

compartilhamento de referências e elaboração de cenas a partir do texto conduziram meu 

entendimento do percurso deste trabalho na perspectiva que tenho hoje e permitem esta 

análise a partir da criação da personagem que interpreto em  “A lastimável tragédia de Tito 

Andrônico”.  

Para uma análise mais descritiva, explicativa e fundamentada em argumentos de 

autores com abordagens similares, inicio o próximo capítulo com minhas reflexões teóricas 

sobre o entendimento de “corpo” e corporeidade, enfatizando-o como elemento central para 

meu trabalho enquanto atriz no teatro, principalmente a partir de termos específicos desta 

área. 
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3. CORPO: SUBJETIVIDADE E CRIAÇÃO TEATRAL 

           

            

    “O movimento, trazido pelo corpo humano,  

é nosso guia permanente nessa viagem  

que vai da vida ao teatro”.  

 

 Jacques Lecoq 

 

 

Ainda como estudante de psicologia me questionei sobre o lugar do corpo na 

subjetividade humana e sendo estudante de teatro, também o lugar da subjetividade no fazer 

teatral. A maior parte das abordagens em psicologia – psicanálise, behaviorismo, gestalt, 

humanismo, psicodrama, dentre outras – sempre se atentam ao estudo da subjetividade 

humana, mas apesar de cada uma explicá-la à luz de sua epistemologia e filosofia 

fundamentais, sempre tratam sobre a corporeidade do ser humano, distinguindo corpo, como 

se fosse algo separado da psique, ou seja, estabelecem essa dicotomia tão comummente 

utilizada no mundo ocidental: corpo e mente, como constructos separados e desintegrados.  

Observei durante a graduação em artes cênicas que alguns autores, tais como 

Stanislaviski (2011), discorrem sobre o trabalho corporal dos atores, mas muitas vezes 

também colocam o termo corpo deslocado do que pudesse ser a parte “intelectual” dos atores 

e atrizes. Como se os atores pudessem escolher, em cena, ou até mesmo durante um processo 

criativo criar apenas pensando ou se movimentando; ou até mesmo, com a perspectiva de que 

a pausa, a estática, não fizesse parte de um processo corporificado de criação. Onde, 

provavelmente, haveria uma predileção em qualificar tal processo como algo envolvido pela 

noção de “mente”. Por exemplo, quando realizamos trabalhos de “mesa”, lendo os textos e 

discutindo-os – estaríamos realmente trabalhando somente com o pensamento, ou seja, só 

com a mente?  

Tenho refletido principalmente desde minha conclusão do curso de psicologia sobre 

esses paradigmas da noção de corpo nos estudos da psicologia e da antropologia – disciplinas 

que se voltam ao estudo da subjetividade e da corporeidade - e para tanto - introduzo neste 

capítulo algumas reflexões que contribuem para o entendimento do trabalho corporal do ator, 

já conectando-os com discussões sobre o corpo enquanto subjetividade, e esta enquanto 



25 
 

agente criador das personagens, sobretudo pela aproximação que vejo quando, por exemplo, 

realizamos exercícios de criações de personagens “espontâneos”. O que é característica 

própria da subjetividade no trabalho que realizamos das construções de personagens nas 

montagens teatrais? Ainda que a personagem tenha surgido do autor do texto, a interpretamos 

e damos vida a esta persona com nossas características, com nosso corpo. Por que não 

entender assim, com nossa própria subjetividade em cena? 

 

3.1 Meu corpo, minha subjetividade 

 

 

Thomas Csordas (2008), notável pesquisador do corpo e da corporeidade na 

antropologia e também comentarista de Merleau-Ponty, abordando aspectos relativos à 

fenomenologia em seu trabalho propõe em sua obra “Corpo/significado/cura” que o 

paradigma da corporeidade pode ser elaborado para o ponto de partida de uma análise da 

cultura e do sujeito.  

Em diálogo com as argumentações de Merleau-Ponty analisa a percepção em nível 

pré-objetivo, ou melhor, analisa a percepção da experiência corporal em uma dimensão do 

corpo como parte intrínseca da percepção, sendo consequentemente não apenas objeto de 

estudo da percepção, mas sujeito reflexivo dessa prática. “Essa abordagem da corporeidade 

parte da premissa metodológica de que o corpo não é um objeto a ser estudado em relação à 

cultura, mas é o sujeito da cultura; em outras palavras, a base existencial da cultura” 

(CSORDAS, 2008, p. 102). 

Da mesma forma, inicio minha reflexão sobre a construção da personagem Tamora; 

que não é uma construção a ser analisada posteriormente a sua apresentação, mas sim uma 

análise de um processo por mim vivenciado e que não se distingue da minha subjetividade, 

mas sim surge a partir dela e é interpretada por ser uma transposição vivenciada em mim. 

 Csordas (2008) defende também que, para além da distinção do estudo do corpo 

enquanto sujeito e objeto, o paradigma da corporeidade se caracteriza pelo colapso da 

dualidade entre corpo e mente. 

  
Meu argumento foi de que no nível da percepção não é legítimo distinguir mente e 

corpo. Começando da percepção, contudo, torna-se então relevante (e possível) 

perguntar como os nossos corpos podem se tornar objetificados por processos de 

reflexão (...). Quando o corpo é reconhecido pelo que ele é em termos vivenciais, 
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não como um objeto, mas como um sujeito, a distinção mente-corpo se torna muito 

mais incerta. (CSORDAS, 2006, p. 142) 

 

 Os colapsos de tais dualidades caracterizam a definição de corpo de Merleau-Ponty, 

atualizada na obra de Csordas. Os autores compartilham as mesmas ideias relacionadas à 

percepção do sujeito através e pelo corpo. O corpo é o que configura o sujeito perceptivo e 

por isso é, concomitantemente, sujeito e objeto dessa percepção. Assim como nesta análise 

meu trabalho corporal não é apenas objeto de estudo, mas a própria reflexão derivada da 

minha percepção. 

 

O colapso das dualidades na corporeidade exige que o corpo enquanto figura 

metodológica seja ele mesmo não-dualista, isto é, não distinto de – ou em interação 

com – um princípio antagônico da mente. Assim, para Merleau-Ponty o corpo é “um 

contexto em relação ao mundo”, e a consciência é o corpo se projetando no mundo 

(CSORDAS, 2008, p. 105) 

 

O autor ressalta a diferença entre corpo e corporeidade para o estudo da experiência 

corporificada e perceptiva. O autor comenta que o corpo pode ser compreendido como uma 

“entidade material”, enquanto a corporeidade é o entendimento do modo de presença dos 

corpos no mundo, ou melhor, a análise de como se dá essa participação corporal na cultura e 

dessa forma, para a compreensão da prática teatral, o termo corporeidade pode ser melhor 

apropriado. 

 

Paralelamente, o corpo é uma entidade material, biológica, enquanto a corporeidade 

pode ser entendida como um campo metodológico indeterminado, definido pela 

experiência perceptiva e pelo modo de presença e engajamento no mundo (...). Por 

outro lado, o paradigma da corporeidade não significa que as culturas têm a mesma 

estrutura da experiência corporal, mas que a experiência corporal é o ponto de 

partida para analisar a participação humana em mundo cultural (CSORDAS, 2008, 

p. 368) 

 

Através do estudo da corporeidade, entro em contato com o estudo da percepção a 

partir da fenomenologia de Merleau-Ponty, que considera o corpo não só objeto de reflexão 

mas sim sujeito de tal condição, considero meu corpo sujeito perceptivo dessa análise, de 

modo que não há como distingui-lo de minha subjetividade enquanto objeto de estudo. Esta 

noção é levada em consideração no momento em que reflito sobre o trabalho de corpo e a 

prática corporal no teatro, porém, enfatizando minha própria experiência. A partir dessa noção 

considerei importante a minha própria percepção no momento da realidade prática de minhas 

atuações em cena, no quesito do movimento corporal e, sobretudo, em meu corpo, em sua 

totalidade, ou seja, minha vivência, tentando considerá-la da forma mais de abrangente 

possível. 
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A obra de Csordas (2008), a partir da articulação com os argumentos de  Merleau-

Ponty consiste em compreender as experiências corporais e, portanto, revela que tal 

fenomenologia do corpo reconhece a corporeidade como condição existencial na qual a 

cultura e o sujeito estão fundados, e por isso o corpo é o princípio do estudo. 

Silvia Citro (2009), doutora em antropologia com formação artística em dança e 

também pesquisadora na área da antropologia do corpo, comentando a obra de Merleau-Ponty 

demonstra  que a concepção do autor admite maior valorização ao corpo; sendo este uma 

unidade, não considerando a mente como categoria “principal”. Esta ideia diferencia-se da 

noção cartesiana, a qual Citro considera como uma desvalorização da noção de corpo. A 

autora menciona ainda que a concepção de Merleau-Ponty é completamente contrária à noção 

do sujeito cartesiano típico da modernidade, e consequentemente contrária ao modelo 

científico positivista.  

 

En la filosofía de Merleau-Ponty, la noción de ser-en-el-mundo implica justamente 

el reconocimiento de una dimensión ‘pre-objetiva’ del ser de la cual el cuerpo es el 

vehículo y que no podría reducirse ni a la res cogitans ni a la res extensa, pues no es 

ni un ‘acto de conciencia’ ni una ‘soma de reflejos’ (99). El cuerpo media todas 

nuestras relaciones con el mundo, por ello, para Merleau-Ponty, no podría reducirse 

a un mero objeto, a algo que solo ‘está’ en el espacio y en el tiempo, sino que será 

quien lo ‘habita’ (CITRO, 2009, p.47). 

 

Esta divergência me parece muito pertinente tratando-se do entendimento do corpo do 

ator e da atriz, uma vez que podemos levar em consideração que a arte não caminha 

paralelamente aos estudos científicos positivistas, ou seja, esta noção dicotômica deveria ter 

sido mais problematizada entre os estudiosos da nossa área. 

Por isso, da mesma forma  que para estes autores o corpo é uno, enquanto concepção 

de corpo e mente, não vislumbro mais a possibilidade de falar da criação de um personagem 

como se fosse algo “exterior” ao próprio artista, creio nesta unicidade em sentido duplo: 

corpo-mente assim como pessoa-personagem. 

O filósofo José de Carvalho Sombra (2006), também a partir das ideias 

fenomenológicas de Merleau-Ponty critica o corpo-objetivo e o intelectualismo exacerbado da 

consciência mencionando que  a corporeidade é nossa maneira de nos instalarmos e 

existirmos no mundo e de sermos subjetividade e consciência. Sendo assim, entende que a 

subjetividade é corpórea, e, portanto, não se restringe aos aspectos cognitivos e/ou 

neurofisiológicos. Este argumento também fundamenta minha crença na extinção de tais 

dualismos.  

A experiência da dependência e da inerência da consciência a uma vida corporal 

irrefletida implica aceitar que sua condição de “ser-no-mundo” como corpo 
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introduz, na existência e no modo de ser da consciência, uma vida corporal, 

biológica e perceptiva, que é sua condição originária. Afinal, a consciência vivida na 

experiência perceptiva e no corpo-próprio aparece como uma subjetividade 

inalienável, como um fato irrecusável (SOMBRA, 2006, p. 135). 

 

 

Esta citação de Sombra (2006) me conduz a entender a experiência perceptiva e 

vivência dos intérpretes como condições inerentes à subjetividade, visto que a condição do 

“ser-no-mundo” oferece a possibilidade de existência em nível consciente, corporal, 

perceptiva e, sobretudo, constitutiva da subjetividade. 

 As personagens que interpreto são, de certa maneira, outra parte de mim, uma parte 

que não estou habituada a “apresentar”, mas que está latente e é parte da minha subjetividade 

corpórea, uma vez que esta noção não se apresenta como algo estanque, mas sim de modo 

processual. 

Dessa forma, esta pesquisa se orienta para a compreensão do processo de construção 

da personagem Tamora a partir do meu corpo, com suas semelhanças e diferenças em relação 

à criação de Shakespeare, não só me atentando à minha qualidade de movimento (categoria 

esta que poderia ser a mais próxima do que entendemos de corpo no teatro). No entanto, refiro 

ao meu corpo enquanto minha subjetividade, minha experiência perceptiva única pois, ao 

compartilhar diversos personagens em cena com outros colegas, ofereço características 

próprias a cada personagem realizada, a partir do que sou e da minha vivência  única. Neste 

sentido, considero que, apesar de existir uma única “Tamora” no texto de Shakespeare, há 

diversas “Tamoras” em nossa montagem, visto a diversidade das atrizes que a interpretam em 

cena. 

Os argumentos do filósofo colaboram também para a compreensão da ideia de 

subjetividade do ator de maneira abrangente, levando em consideração a possibilidade do 

entendimento da experiência corporal do sujeito perceptivo. Sombra (2006) esclarece o 

pensamento de Merleau-Ponty: “Somos um corpo... significa que nosso modo de estar no 

mundo é a existência, é ser corporal, é ser uma subjetividade-corpo e uma consciência 

incorporada ou integrada a um corpo (...)” (SOMBRA, 2006, p. 135). 

 Cardim (2008), também filósofo e comentarista de Merleau-Ponty, explicita a noção 

da percepção como uma relação de ser e não como uma relação de conhecimento. Dessa 

forma, o sujeito é o seu corpo, seu mundo e sua situação, sendo considerada a relação do ser 

no nível do vivido e não do conhecido. A compreensão da construção de uma personagem 

num processo criativo pode ser considerada pela sua relação direta com o corpo, pela prática 

em si, pela ação propriamente dita.  
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A percepção e a vida perceptiva nos ensinam a relação do ser no nível do vivido. Eis 

o sentido do ‘primado da percepção’: ‘a experiência da percepção nos põe em 

presença do momento em que se constituem para nós as coisas, as verdades, os bens; 

ela nos dá um logos em estado nascente que nos ensina, fora de todo dogmatismo, as 

verdadeiras condições da própria objetividade; ela nos recorda as tarefas do 

conhecimento e da ação (MERLEAU-PONTY apud CARDIM, 2008, p. 183). 

 

 O fazer teatral, penso, contempla a esfera da percepção tal qual Merleau-Ponty a 

defende. Trata-se de uma atividade em nível sensorial, corporal propriamente dito, ou seja, a 

capacidade para aguçar o desenvolvimento corporal-perceptivo.  

 Compreender que a percepção é revelada como um eixo da subjetividade requer um 

olhar aguçado não só para os elementos constituintes destes momentos de criação, mas 

também um olhar para os processos dos sentidos subjetivos (sentimentos e emoções 

envolvidos) de cada ator e atriz, construídos nesta experiência da prática teatral.  

 Sara Jobard, atriz pesquisadora dos processos subjetivos na criação teatral argumenta: 

 

O corpo do ator (…) não pode ser considerado apenas um instrumento de trabalho ou 

um canal da expressão do interior, porque o ator não possui um corpo, ele é o seu 

corpo e este não pode ser completamente manipulado. O controle da mente é limitado 

pelo instinto. “Nos dias de hoje é hábito dizer que a dicotomia mente-corpo é um 

produto da imaginação humana e que, na realidade, a mente e o corpo são uma só 

coisa.” (JOBARD apud LOWEN, 1982: p.53) O ator deve superar estes conceitos de 

dualidade utilizando a materialidade do seu corpo, trabalhando com a conexão 

completa do seu corpo/mente/espírito (JOBARD, 2011, pag. 2) 

 

  Considerando a noção de subjetividade enquanto experiência do corpo vivido, sendo 

este corpo entendido nesta ampla perspectiva, o objeto de estudo desta pesquisa é o corpo 

enquanto agente de uma prática de movimento corporal expressivo, que neste caso, 

especificamente minha criação de personagem, o que pressupõe características técnicas e 

estéticas próprias.  

 Para uma discussão voltada ao trabalho realizado na montagem, sigo o próximo 

subtítulo esclarecendo termos voltados para o estudo da corporeidade no teatro.  

 

3.2 Corporeidade e criação teatral 

 

Assim como me referi anteriormente às diversas abordagens da psicologia, me 

atentarei para as teorias que envolvem a corporeidade na atuação e interpretação teatrais, em 

que o corpo muitas vezes, assim como na psicologia, também é descrito pelos teóricos como 

sendo algo dicotômico, sendo apresentada a noção de “mente” separada da noção de “corpo”. 
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Dessa forma, o trabalho mental seria responsável pelo entendimento da obra teatral a ser 

encenada, pela tarefa de decorar o texto, ou no caso de uma criação própria, a “mente” como 

responsável pelo próprio pensamento e desenvolvimento intelectual da criação, enquanto o 

“corpo” trabalharia as personagens, as movimentações em cena, a expressividade de tudo 

aquilo que já fora intelectualizado e pensado. Sara Jobard esclarece alguns aspectos sobre tal 

perspectiva: 

Os desenvolvimentos contemporâneos exigem a construção de um novo espaço 

cognitivo, em que corpo-mente, sujeito-objeto, e matéria-energia são pares 

correlacionados e não oposição de termos independentes.” (JOBARD apud 

NAJMANOVICH, 2001:p. 8) Nesse contexto, surge a segunda geração, que é 

influenciada pelo paradigma holístico e tem uma visão corporificada da mente. Os 

pesquisadores deste período consideram a existência da capacidade imaginativa e 

metafórica. Eles defendem que a cognição e consciência são influenciadas pela 

experiência subjetiva, pela experiência sensório-motora e pela capacidade perceptiva 

e de construção de metáforas. Essa geração reafirma a importância da individualidade 

e das especificidades de cada um. Passa-se a tratar de uma mente corporificada, um 

corpo encarnado ou corporalidade (JOBARD, 2011, pag. 3) 

 

Aqui neste breve estudo sobre o corpo, nesta perspectiva de subjetividade,  considero 

pertinente trazer os autores citados no subtítulo anterior, os quais preferem optar pela 

compreensão do corpo como totalidade, assim como CITRO (2006), a qual não restringe suas 

discussões apenas ao campo antropológico, pois também se refere a corporeidade no estudo 

do movimento e ao estudo do corpo na dança.  

Acredito que pelas características de nossa prática teatral, os autores de nossa área 

teriam a mesma tendência que Citro, visto a complexidade dos exercícios que costumamos 

executar na prática teatral e a frequência com que realizamos tais práticas, sempre nos 

voltando para o olhar ao corpo, geralmente com um olhar excessivo para questões pessoais, 

aspectos inclusive bem específicos do nosso desempenho enquanto indivíduo na execução de 

cada trabalho, tanto no quesito emocional ou também funcional do trabalho, como alongar-se, 

praticar atividades físicas e outras habilidades similares.  

Apesar dessas argumentações acima, seguem duas citações e ainda que, possivelmente 

não tenham sido escritas com a intenção de argumentar em favor de uma concepção dualista, 

denotam um fluxo quase inconsciente da herança racionalista dicotômica. Temos como 

exemplo: “É ensinando que descobri que o corpo sabe coisas que a cabeça ainda não sabe” 

(LECOQ, 2010, pag. 34). Ora, se o que Lecoq chama de “cabeça” ainda não sabe o que ele 

denomina como “corpo”, supostamente os compreende, ou pelo menos, assim os denominou 

nesta frase, como sendo categorias separadas. Não acredito que ele tenha escrito apenas com a 
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intenção de evidenciar tal diferença, mas é um exemplo para percebemos que mesmo autores 

que trabalham com concepções tão específicas sobre o trabalho corporal recorrem também a 

este tipo de linguagem.  

Sônia Azevedo (2008), autora de uma obra que se tornou grande referencia no Brasil - 

“O papel do corpo do corpo do ator” - ainda que traga tantas discussões e perspectivas 

holísticas do corpo (abordagens como o tai chi, a yoga e etc), também escreve na mesma 

linguagem ao relatar  a pesquisa corporal do ator de Mikhail Tchékhov, por exemplo:  

O ator precisa: 1. desenvolver extrema sensibilidade do corpo na relação com os impulsos 

criativos psicológicos, já que é motivado por impulsos artísticos, impulsos vindos de sua 

imaginação trabalhando juntamente com seu físico; 2. desenvolver uma psicologia rica em 

cores e matizes, trabalhando com intensidades variadas, sentimentos e sensações bem 

delineadas, conseguindo relacionar tudo ao trabalho corporal; 3. manter tanto o corpo como 

seu mundo psicológico a serviço de sua arte (AZEVEDO, 2008, p. 18 e 19) 

O parágrafo acima diz respeito a Tchékhov, um dos autores que Azevedo traz em sua 

obra, executando uma compilação rica que se volta para a expressão corporal na interpretação 

teatral. Ainda que tenha se referido à pesquisa de Tchékhov com esta perspectiva, onde parece 

que a concepção de “corpo” está desvinculada ao “psicológico”, em outro capítulo mais 

adiante a própria autora comenta sobre o termo soma, diferenciando tais qualidades de 

distinções quando discorre a partir de suas próprias reflexões sobre os termos utilizados para 

tratar do corpo: 

Quando usei o termo soma, para falar do corpo do ator, estava constatando também a 

unicidade do corpo, não só com suas emoções e sentimentos, mas também com os 

pensamentos (lógicos e analógicos) com nosso lado racional e igualmente o irracional. O ator 

deve, nesse trabalho, estar inteiro: um soma em contínuo movimento, pulsação, vai e vem, 

flexível e ondulante na relação de si mesmo com todos os estímulos presentes em seu trabalho. 

(AZEVEDO, 2008, pag. 177 e 178) 

 Estabelecendo uma relação com as argumentações teóricas comentadas acima, 

acredito que esta concepção de Azevedo (2008) corrobora e se mostra congruente com a 

noção dos demais autores apresentados no subtítulo anterior. De todo modo, me questiono se 

autores teatrais descrevem noções diferenciadas de corpo da autora ou se simplesmente a 

linguagem utilizada já não é praticamente um vício onde não nos damos conta, nem leitores, 

tampouco eles como escritores, de que essa separação se mostra ineficaz no que diz respeito à 

busca do entendimento do trabalho do ator em sua totalidade: onde o movimento pode surgir 

da emoção, a emoção do pensamento e/ou do movimento e neste ciclo não há separação entre 

o que provém do “corpo”, da “mente”/“subjetividade” e assim por diante e a criação da 

personagem se encontra  nesse fluxo onde não há separação de parte ou órgão responsável por 

tal feito. 
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De minha parte, posso afirmar com segurança que cada disciplina que me envolvi 

desde o começo do curso até a montagem do espetáculo “A lastimável tragédia de Tito 

Andrônico”, trouxe possibilidades de acessar  e utilizar cada vez mais minhas próprias 

experiências perceptivas em relação a minha personalidade, sem necessariamente conseguir 

discernir esta tarefa ao que poderia denominar pensamento, emoção, expressão corporal e etc.  

 Jardel Sander (2011), psicólogo e professor no Departamento de Artes Cênicas da 

Universidade Estadual de Santa Catarina comenta sobre o colapso dualista antes mencionado 

trazendo a arte como alternativa para a subjetividade corpórea que processo criativo permite 

ocupar este lugar de produção subjetiva: “Diferentemente do essencialismo dualista que 

caracterizara a razão e o sujeito racional, outros modos de vida pedem passagem. E talvez nas 

artes, na criação artística, possamos entrever algumas alternativas sendo experimentadas in 

actu” (SANDER, 2011, pag. 136) 

 Partindo também da ideia de Stelzer, a partir de sua argumentação sobre a dramaturgia 

do ator, reflito sobre a escritura do ator, ou melhor, sua prática e experiência perceptiva 

fundamental para a totalidade do espetáculo que faz parte do conjunto que ao final se torna a 

criação total, portanto, considero que a nossa escritura enquanto atores neste projeto de 

diplomação fez parte de uma contribuição pessoal onde cada aluno teve oportunidade de 

escrever uma pequena parte da totalidade de “A lastimável tragédia de Tito Andrônico”. Vale 

ressaltar a generosidade de Felicia Johansson em ouvir com atenção a proposta de cada aluno 

e tentar incorporá-la a obra, conjugando seu trabalho ao nosso e dando voz à contribuição de 

cada um. Como afirma ainda Stelzer: 

O treinamento proporciona ao ator encontrar seu processo criativo, ou seja, um 

caminho para a criação de sua escritura cênica. A escrita cênica, que antes era função 

do encenador, torna-se parcialmente função do ator, ao dialogar com suas propostas. 

Assim, a encenação se nutre da pluralidade e do confronto de opiniões, de forma que 

a subjetividade do ator se interpõe a objetividade da fábula e as considerações pré- 

estabelecidas pelo encenador, para dar início a um processo de escrita em conjunto no 

palco (STELZER, 2011, pag. 1) 

Em relação à prática corporal propriamente dita, ainda que nós atores tenhamos nossas 

próprias maneiras de alcançar qualidade no trabalho corporal, alguns termos são comumente 

utilizados para esclarecer nosso ofício, ainda que não tenham definições unânimes, o cerne do 

argumento utilizado para descrevê-los é o mesmo pois fundamentam diferentes teorias de 

autores teatrais que tem por objetivo a compreensão da prática e do fazer teatral num processo 

criativo.  
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Algumas palavras e termos são recorrentes para referir-se ao método ou à qualidade 

do trabalho corporal do ator e da atriz, ou melhor, termos que evidenciam a qualidade da 

corporeidade dos atores, ou seja, o que Csordas (2008) já havia mencionado sobre a atenção 

de se perceber enquanto corpo e como funciona tal experiência perceptiva. São os termos 

escolhidos para esta análise: memória afetiva, presença e movimento extracotidiano, termos 

estes muito trabalhados e mencionados pelos diretores com os quais trabalhei em minha 

trajetória, principalmente a partir das obras pesquisadas ao longo do curso de autores como: 

Barba (2009), Flaszen (2007), Feral (2010), Lecoq (2010) e Stanislavski (2011). Acredito que 

estes termos sejam úteis para a análise de uma construção de personagem pela relação íntima 

que há com a corporeidade do ator. 

Escolhi estes três termos como exemplificações da relação do meu trabalho enquanto 

atriz com meu próprio modo de viver cotidianamente, meus comportamentos usuais e 

portanto,  por onde passou minha trajetória acadêmica neste curso, tendo a oportunidade de 

conhecer autores tão comummente lidos como os abaixo citados, e de onde pôde surgir 

também uma boa base do que é meu trabalho e do  que se encaminha para o palco e que 

acredito também ter acontecido com outros atores e atrizes.  

 

3.3 Memória afetiva, movimento extracotidiano e presença 

 

 

Desde os primeiros trabalhos teatrais onde tive oportunidade de vivenciar experiências 

com professores engajados na teoria e na prática teatral, esses termos foram surgindo para 

mim como importantes referenciais. Além disso, tenho ciência de que atualmente ainda são 

utilizados para métodos mais rigorosos na criação de uma personagem, mas em minhas 

experiências, esses termos me servem também para fazer o caminho contrário, e depois de 

uma personagem já construída, ter a capacidade de reconhecer que tais aspectos fizeram parte 

de sua criação ainda que de maneira não racional. 

No início do curso, na disciplina de “Interpretação Teatral” cursada, tive oportunidade de 

trabalhar com Bidô Galvão, na montagem de “As três irmãs” de Anton Tchekhov, onde 

abordamos os conceitos de Stanislavski (2011). Naquela prática, o conceito de memória 

afetiva me chamou muita atenção pela vinculação que estabeleci com os processos pessoais 

que cada ator deveria recorrer para entender este código que Stanislavski se referia ao 
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descrever sobre referências individuais, advindas de acontecimentos pessoais que poderiam 

auxiliar na busca de uma emoção e estado para a personagem a ser interpretado. Foi uma 

primeira aproximação com a teoria sobre o fazer teatral que apontava de maneira mais 

específica para questões tão pessoais e voltadas também para própria subjetividade do ator. 

Esse tipo de memória, que faz com que você reviva as sensações que teve, outrora 

(...) é que chamamos de memória das emoções ou memória afetiva. Do mesmo modo 

que sua memória visual pode reconstruir uma imagem interior de alguma coisa, 

pessoa ou lugar esquecido, assim também sua memória afetiva pode evocar 

sentimentos que você já experimentou. Podem parecer fora do alcance da evocação e 

eis que, de súbito, uma sugestão, um pensamento, um objeto familiar os traz de volta 

em plena força. (STANISLAVSKI, 2011, pag. 207) 

 

Anos mais tarde, já na criação do espetáculo da diplomação, retomando os estudos 

corporais de Lecoq (2010) - já introduzidos em disciplinas anteriores - me surpreendo quando 

o autor  menciona:  

Não busco nas lembranças psicológicas profundas uma fonte de criação, em que “o 

grito da vida se confundiria com o grito da ilusão”. Prefiro a distância do jogo entre 

mim e o personagem, que permite melhor interpretar. Os atores interpretam mal os 

textos que lhe dizem respeito em demasia. (LECOQ, 2010, pag. 45) 

 

Ao contrário do que escreveu Stanislavski (2011), Lecoq (2010) propôs um trabalho 

de maior distância entre o ator ou atriz e a personagem, creio que num sentindo de pode 

explorar melhor as possibilidades de caracterização (tanto física quanto psicológica ou ambas 

ao mesmo tempo) sendo dessa forma melhor interpretar – distante de sua própria realidade, 

mais perto da ilusão, porém, o meu questionamento na criação da personagem que atualizo 

em cena nesta diplomação é: em que momento, em que fala, em que cena e em que emoção 

específica, poderia eu me desvincular totalmente de minha própria subjetividade para realizar 

a peça? Em que medida posso ter segurança de que estou de fato distante da minha realidade 

para vivenciar apenas a realidade da personagem a ser encenada? São reflexões praticamente 

impossíveis de responder, mas creio eu importantes para o exercício da atuação. 

Me parece que Lecoq (2010) também se referia a algo mais próximo do 

“extracotidiano”, e é daí que poderia surgir essa distância entre a personagem e a 

personalidade, a subjetividade do ator e da atriz, pois uma vez mais distante da nossa própria 

realidade cotidiana, do hábito comum, estaríamos “melhor interpretando”, como ele mesmo 

mencionara. Apesar de compreender as palavras de Lecoq, insisto na dificuldade de 

estabelecer os critérios responsáveis por esta investigação que é tantas vezes tão abstrata. Já 

aceitamos, inclusive nas teorias acadêmicas, acredito eu, que o estudo da arte não tem o 
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compromisso com a “falsa” neutralidade da ciência positivista, sendo assim, posso me privar 

dessa resposta. 

Outro teórico importante, Grotowski, abaixo citado por Barba, também argumentou 

com aspectos que contrapunham as afirmações de Stanislavski: 

Interpretar um papel não é para o ator sinônimo de identificação com o personagem: 

ele está longe do ‘viver’ o seu personagem assim como do representá-lo com 

estranhamento. Para o ator, o personagem é um instrumento para agredir a si mesmo, 

para atingir alguns recessos secretos da sua personalidade, para desnudar o que ele 

tem de mais íntimo. É um processo de autopenetração, de excesso, sem o qual não 

pode existir criação profunda, contato com os outros, possibilidade de formular 

interrogações angustiantes que voluntariamente evitamos para preservar o nosso 

limbo cotidiano (BARBA, 2010 , pag. 99) 

 

Posteriormente, no próximo capítulo, relatando algumas nuances da minha criação 

para a personagem da diplomação, descrevo alguns aspectos que para mim são claros nesta 

perspectiva que demonstra o que é meu e que atravessa a personagem, porém, antes gostaria 

de discorrer sobre os termos extracotidiano e a presença. 

Para as minhas criações nesta montagem, ouvi diversas vezes da diretora Felícia a 

seguinte proposta: “Tamara, não contenha os seus gestos, não permaneça ‘ensimesmada’, faça 

grande, saia do realismo, faça para que todos vejam”. Esta foi uma das orientações que mais 

mudaram os direcionamentos que até então estava seguindo. Como não ouvi esta proposição 

apenas para uma personagem, resolvi me atentar a este aspecto e trabalhar isso o quanto fosse 

possível nos exercícios que realizávamos, fosse em cena ou nos próprios aquecimentos e 

improvisos.  

Em determinado exercício que Felícia propôs, consegui vivenciar na prática o que já 

havia lido sobre as atitudes extracotidianas em cena. Descobri que apesar de ter trabalhado 

movimento e expressão corporal tantos anos no PEAC-MOVER com a professora Márcia 

Duarte, eu ainda tinha (e tenho) dificuldades em transformar as atitudes das personagens em 

cena como algo metafórico, ou melhor,  não “literalizar” atitudes que já estão descritas e 

subentendidas no texto. Ou seja, dificuldade com a capacidade de criar outros textos, textos a 

partir do corpo, “textos físicos”, de fazer o personagem tomar corpo a partir de outra 

linguagem que não do realismo corporal cotidiano. 

 Sendo assim, através de alguns exercícios (e assim também recordo que aconteceu 

quando tive aula com Alisson Araújo), pude a partir de tais práticas, que ainda não eram 

cenas, me permitir realizar movimentações completamente não-realistas e aproveitar o ensejo 
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desses estados para a criação das personagens e das minhas movimentações em cena. Daí 

surgiram algumas de minhas propostas (algumas utilizadas, outras não, infelizmente, por 

conta da estética da tragédia), mas que muito me enriqueceram no sentido de vivenciar e 

perceber a importância do termo “extracotidiano” para a qualidade da interpretação em cena, 

inclusive para a personagem Tamora (posteriormente esclarecidas no último parágrafo). 

A partir de então, consegui identificar melhor ao que Mnouchkine (2010) e Lecoq 

(2010) se referiam quando explicitavam alguns argumentos, e ao que Felícia queria me dizer 

com o “ensimesmar”, assim como aponta Ariane Mnouchkine em entrevista a  Josette Féral: 

Ora, o trabalho com o detalhe é ameaçado por dois grandes males que perseguem os 

atores o ator. O primeiro vem do fato de que o ator, muito frequentemente, tem 

tendência a representar “a ideia” da situação da personagem e não a própria ação, o 

que leva a uma ‘tagarelice’ gestual que sufoca a pureza da interpretação. O segundo, 

decorre da tendência que o ator tem de se deixar levar pelo fazer, que o bloqueia, ou 

pelo deixar acontecer, em que não faz nada (FÉRAL, 2010, pag. 43) 

 

Percebi que estive muitas vezes presa em “representar a ideia” e não simplesmente 

vivenciá-la. Me dei conta e pude me conscientizar que, ainda que estivesse realizando um 

trabalho de movimentação corporal, talvez este não estivesse no campo do extracotidiano, 

pois estaria explicando as ações físicas das personagens e não as executando simplesmente.  

Todo este percurso foi o que me fez entender melhor onde buscaria as metáforas da 

cena, onde poderia interpretar a partir de ações não literais; ou seja, fora do que seria referente 

à minha linguagem gestual, fora do meu padrão de comportamento de movimento, mas sim 

perto da criação, da criatividade para descobrir outras possibilidades fora dos meus hábitos, 

para descobrir a personagem através do meu corpo, com movimentos diferenciados, agindo 

assim, de forma extracotidiana, tal como afirma Barba: 

O primeiro passo para descobrir quais podem ser os princípios do bios cênico do ator, 

a sua ‘vida’, consiste em compreender que às técnicas cotidianas se contrampõem 

técnicas extracotidianas, que não respeitam os condicionamentos habituais do uso do 

corpo. As técnicas cotidianas do corpo são, em geral, caracterizadas pelo princípio do 

esforço mínimo, ou seja, alcançar o rendimento máximo com o mínimo uso de 

energia. As técnicas extracotidianas baseiam-se, pelo contrário, no esbanjamento de 

energia. Às vezes, até parecem sugerir um princípio oposto em relação ao que 

caracteriza as técnicas cotidianas, o princípio do uso máximo de energia para um 

resultado mínimo (BARBA, 2009, pag. 34) 

 

 A característica que ele confere aos movimentos extracotidianos, de usar muita 

energia para alcançar um resultado mínimo faz muito sentido na minha compreensão atual 
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sobre a prática teatral quando tive, por exemplo, a oportunidade de trabalhar com um 

professor do Rio de Janeiro, Fred Tolipan, que num curso onde utilizava métodos de 

exaustão, requeria muita energia de nossa parte para que ao final, do exercício para a cena, 

utilizássemos uma percentagem ínfima da qualidade alcançada no exercício. 

Desse mesmo modo também aconteceu em algumas atividades ao longo do curso de 

artes cênicas. Foi preciso realizar na prática muitas vezes um esforço aparentemente 

“desnecessário” para se dar conta de que dali em diante eu podia voltar ao mínimo, mas não 

voltar necessariamente à literalidade e ao simplório, ao “não-teatral”. Assim como Lecoq 

descreve abaixo, esta aprendizagem que passa pelo “extracotidiano” me faz lembrar também 

o que minha orientadora desta atual pesquisa, Luciana Hartmann, nos perguntou quando 

lecionava a disciplina “Teatralidades Brasileiras” questionando-nos: “O que é a teatralidade 

no teatro?”. Hoje, poderia responder refletindo sobre este viés, da esfera que extrapola a vida 

e vai mais além, ali onde o teatro começa, onde o humano reflete um pouco mais do que há no 

cotidiano: Sempre tentamos levar as situações para além do real, inventar uma interpretação 

que não seja mais reconhecível na vida, para, juntos, constatar que o teatro vai mais longe. Ele 

prolonga a vida, transpondo-a. Descoberta essencial (Lecoq, 2010, pag. 66) 

Lecoq (2010) de maneira mais assertiva complementa estas reflexões contribuindo 

com uma frase que explicita melhor o que vai da observação para a ação propriamente dita no 

trabalho do ator: “É por isso que insisto para que apresentem um verdadeiro personagem no 

teatro, quer dizer, um personagem saído da vida, não um personagem da vida! A diferença é 

delicada mas essencial”. (Lecoq, 2010, pag. 103). Creio eu também na capacidade de extrair 

da vida real o material que nos faz nos reconhecer enquanto humanos no palco, mas que este 

reconhecimento seja originário de um outro universo, com personagens de um outro mundo, 

porém, identificados aqui; daí a ideia do extracotidiano se apresenta para mim com tanta 

eficiência; tanto como espectadora e principalmente como atriz. 

Esta ideia é também o que me faz refletir que a subjetividade é parte integrante do 

ofício teatral, mas principalmente, a capacidade de reconhecê-la, observá-la atentamente, 

percebendo-se para que possa existir a capacidade de extrapolar nossos mecanismos próprios, 

habituais. 

Sabendo que o ser humano se movimenta de forma única e que seu comportamento 

foi construído a partir das suas experiências, o que leva o ator a crer que pode 

comportar-se ou mover-se de forma diferente? A consciência, como dito 

anteriormente, é vivencial, está em transformação, assim como a formação do 

indivíduo. E, a cada nova experiência, estamos modificando nossa subjetividade, 
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acrescentando informações, criando bagagem. Isso ocorre devido à plasticidade do 

cérebro humano. Temos uma complexa estrutura, capaz de aprender, se reestruturar e 

de modificar seu modus operandi e é baseado nisso que buscamos uma preparação 

para o ator, pois conhecemos nossa capacidade de aprendizagem e mudança. 

(JOBARD, 2011, pag. 3) 

 

Não apenas Lecoq (2010) e Jobard (2011), mas também Grotowski (2007) argumenta 

sobre este aspecto: 

Observamos que o ator é capaz de imitar a vida: é o teatro realista ou naturalista no 

qual se imita o comportamento cotidiano. Essa é uma possibilidade. Uma outra 

possibilidade: querer criar a impressão de que existe outro mundo, o mundo do teatro, 

‘dos grandes refletores de arco’, da imaginação, da fantasia, no qual a realidade passa 

por uma transformação; mas em última análise pode ser chamado de mundo da ilusão 

(GROTOWSKI, 2007, pag.130) 

 

 

 Conectando estas reflexões também aos argumentos citados no capítulo anterior, 

evidencio o início da próxima citação em que Grotowski discorre sobre a “autopenetração” 

onde ator deve assumir um caráter de excesso. Ao meu ver, o autor propõe a capacidade de 

atentar-nos para o que “extrapola” o que há de tão íntimo de nós mesmos buscando um 

possível “transe”, extrapolando também o que entendemos como o cotidiano: o comum, o 

aceitável, o público. 

 
O processo de autopenetração do ator deve assumir frequentemente o caráter do 

excesso. E aqui está a segunda, não menos essencial, diferença que separa do método 

de Grotowski da “revivescência”. A “revivescência” refere-se principalmente aos 

sentimentos comuns, aos comportamentos cotidianos, acessíveis – segundo as 

circunstâncias – a cada homem. Ao contrário, o processo de autopenetração – de 

desnudamento espiritual – culmina em um ato excepcional, intensificado, no limite, 

solene, extático. O transe do ator que faz isso – na hipótese de que tenha realizado 

plenamente a sua tarefa – é um transe verdadeiro; um dar-se em público, real, com 

todo background da intimidade. E, portanto, torna-se o ato do cume psíquico. Já o 

próprio desvelar-se, privado das mordaças requeridas pela assim chamada boa 

educação, age na imaginação como uma indelicadeza. E tem afinidade com o excesso 

ao qual é levado nos momentos culminates. É como se o ator, abertamente, diante dos 

olhos do público, se desnudasse, vomitasse, se acasalasse, matasse, violentasse. 

Seguem com isso a sensação de piedoso horror, o tremor à vista das normas 

transgredidas. De qualquer forma, elas devem renascer sobre um plano superior da 

consciência através da experiência catártica. (GROTOWSKI, 2007, pag. 89) 

 

 Tendo como referencia estes teóricos, a criação, para mim, após estas leituras pôde ser 

compreendida como um processo que deve ser vivenciado através de um percurso a ser 

construído paulatinamente. Ou seja, um percurso em que o teatro se distancia da vida no 

sentido de ultrapassar os hábitos e comportamentos usuais de determinados contextos, 

conquistando “outras realidades” no palco. Por isso, a busca pela própria subjetividade pode 

ser também o caminho da autenticidade, de modo que só podemos “sair” de nós mesmos e 
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nos apresentar enquanto personagens se pudermos, de alguma forma, entender como agimos, 

da maneira mais minuciosa possível. 

O caminho da construção de uma personagem é um percurso em que o texto, às vezes 

escrito por algum autor consagrado, às vezes elaborado num processo criativo, é só um ponto 

de partida para um outro texto que surge através da subjetividade do ator: sua presença em 

cena. E os autores, e diretores através deles, nos oferecem elementos para que este outro 

tesxto, o “texto físico” seja o mais rico possível, utilizando-nos dos termos abordados 

anteriormente, que nos auxiliam a aguçar a sensibilidade para corporeidade na prática teatral. 

A presença em cena não requer necessariamente virtuosismos, mas requer o corpo do 

ator em estado alterado; seja um personagem concebido, seja apenas sua atuação, sua vivência 

e permanência no palco. O ator cria e recria textos no palco através de suas ações, essas 

somente concebidas pelo seu corpo. Como afirma ainda Grotowski: “Artístico é aquilo que é 

construído, portanto artificial (composição é igual a construção)” (Grotowski, 2007, pag. 43). 

E a construção do ator começa quando acaba sua realidade mais íntima, quando há a 

possibilidade de explorar ao máximo nossa subjetividade em prol de estados diferenciados do 

corpo. 

 Tenho escutado estes termos (memória afetiva, movimento extracotidiano e presença) 

desde os primeiros passos no teatro. Ouvi muitos outros que me são caros também (verdade 

ou fé cênica, ações físicas, ritmo, controle e etc...) mas a título de reflexão e atenção sobre as 

especificidades da análise de corporeidade nesta diplomação, decidi focar apenas nestes três 

mencionados.  

No início do curso não parei para refletir de forma pragmática o que poderia 

representar o significado da palavra presença para o fazer teatral, apenas pensava que estava 

vinculada ao fato de um ator ou atriz estar “bem” em cena, ou seja, ter uma atuação 

convincente, estar pleno, não atuar com o pensamento em qualquer outro lugar que não nas 

próprias atitudes e ações físicas das personagens ou do estado que a cena demanda.  

Apesar de ter ouvido este termo de praticamente todos os diretores que tive 

oportunidade de trabalhar, lendo diferentes livros para disciplinas diversas, me deparei com 

argumentos diferenciados, a depender da concepção de cada autor. Escolhi a citação de 

Mnouchkine do livro de Féral (2010) para melhor exemplificar minha atual compreensão do 

termo:  

A presença é, com efeito, alguma coisa que se constata, mas nunca trabalhei com essa 

noção. Eu não saberia como dizer a um ator para estar presente. No entanto, o que sei 
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é que tento fazer com que o ator esteja presente em sua ação, em sua emoção, em seu 

estado e na versatilidade da vida também. São as lições que nos dá Shakespeare. 

Sentimos junto com ele que se pode começar um verso numa cólera assassina e ter 

um instante de esquecimento dessa cólera, para sentir-se apenas alegre com alguma 

coisa que está no texto, para em seguida, recair num atroz desejo de vingança e tudo 

isso em dois versos, quer dizer, em alguns segundos. Então o presente está 

hiperpresente. Está presente naquele segundo. (...) A presença progride com a 

capacidade de desnudar-se de um ator (FÉRAL, 2010, pag. 75) 

 

Nesta entrevista a Féral (2010), Mnouchkine revela uma grande dificuldade que, creio 

eu, acomete nossa área da forma mais abrangente possível. A definição dos termos que 

utilizamos para qualificar o trabalho dos atores e atrizes é por vezes, muito abstrata e muito 

difícil de ser descrita e exemplificada de maneira pragmática. Contudo, discussões sobre o 

termo e possibilidades de explica-los na prática é o que nos conduzem para sua compreensão.  

Dessa forma, ouvi diversas vezes Felícia falar “presença”, não só para mim, mas para 

todo o elenco. Percebi que tais orientações surgiam, em grande parte, quando os atores e 

atrizes já haviam decorado o texto, sabiam as palavras de Shakespeare, ou pelo menos sua 

tradução, mas não haviam criado ainda seus textos com o corpo. Havia gestos desnecessários, 

“tagarelas” como afirmou Mnouchkine, menos a qualidade da comunicação corporal que a 

cena exigia. Consigo observar e apontar tais dimensões, mas não saberia identificar qual 

processo mais específico para alcançá-las eficazmente. 

Nesta citação em que Mnouchkine fala de Shakespeare referindo-se à complexidade 

de atuar alcançando tantos estados diferentes em tão pouco tempo, é o que mais me possibilita 

identificar, pois já na primeira cena de Tamora, seu desespero pela morte do filho é um 

aspecto essencial, sobretudo porque é a partir disso que começa seu medo da perda do poder, 

mostrando assim as diversas facetas da rainha, como a vingança e a perversão. 

 Tendo feito esta referência ao estudo da corporeidade a partir da psicologia e 

antropologia e também dos termos voltados para o estudo da corporeidade subjetiva do ator, 

inicio agora a trajetória da criação da personagem propriamente dita com os caminhos que me 

levaram até a execução e interpretação na montagem. 
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4. DA PALAVRA ESCRITA AO TEXTO FÍSICO 

 

 

      “As leis do movimento organizam 

 todas as situações teatrais. 

 A escrita teatral é uma 

 estrutura em movimento” 

Jerzy Grotowsky 

 

  

 Até agora este percursum contou com alguns eixos: minha trajetória de vida enquanto 

atriz bem como algumas reflexões sobre subjetividade e corpo que fizeram parte de minha 

vida acadêmica e principalmente características específicas desta última montagem. 

 Esta análise da construção da minha personagem – Tamora - diz respeito ao processo 

pelo qual passei em ambos aspectos: na minha vida e também no meu trajeto acadêmico. 

Portanto, no decorrer destes capítulos abordei questões relativas à minha vida pessoal 

concomitantemente aos processos criativos que vivenciei, sobretudo por questões já 

explicitadas acima. Não vislumbro mais a produção artística de um ator ou atriz separados de 

seu contexto cultural e principalmente de sua vida pessoal, a meu ver, está completamente 

conectado e interligado. Como não poderia ser diferente, a descrição da criação da 

personagem que escolhi para detalhar neste capítulo está diretamente ligada à minha história, 

talvez pelo significante subjetivo tão semelhante (Tamara e Tamora), talvez pelas 

características da personagem em si, mas principalmente pelas descobertas realizadas ao 

longo dos exercícios nestes três semestres de montagem. 

 

4.1 A palavra escrita: o texto como pretexto 

 

Muitas práticas que realizamos neste semestre hoje seriam objeto de extrema vergonha, 

mas outras, em minha opinião, foram de extrema importância para entendermos o que 

queríamos como qualidade cênica e o que não queríamos. Posso afirmar isso principalmente 

em relação à minha própria criação. As “personagens espontâneas” que não aparecem no 
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texto de Shakespeare, por exemplo, surgiram dos momentos de improviso que foram os 

primeiros achados da turma. Além dessas personagens, as aproximações dos improvisos com 

foco no texto, foram surgindo aos poucos, de acordo com a necessidade de cada aluno. Eu, 

particularmente, tinha mais tendência a explorar a rainha Tamora e Lavínia.  

A primeira questão em relação a esta primeira etapa do trabalho, em diálogo com as 

fundamentações citadas acima são relativas ao processo de improvisação como um momento 

de abertura para a criação. No meu caso, a considero um primeiro passo para a “liberdade” da 

criação do que posteriormente vem a ser a própria personagem. Contudo, enfatizando 

questões já abordadas nesta análise, me pergunto: O que ainda é do ator/atriz e o que já é 

personagem numa improvisação que não tem compromisso com o texto, mas apenas com a 

temática da peça? Esta minha questão surge em referencia ao “Instrutor”, personagem 

masculina, com traços corporais já definidos que hoje em dia estabeleço conexões com as 

personagens Quirón e Demétrio, os quais, na peça, enfatizam a normatização de gênero, a 

questão sexual exacerbada e a violência posta em ação – traços que no meu imaginário estão 

atrelados ao instrutor que improvisei em sala. 

Apesar da temática da peça não ser resumida em apenas uma palavra, a violência era uma 

escolha central e norteava de algum modo minhas atitudes nos primeiros exercícios 

elaborados. Muitos exercícios realizados nas duas primeiras semanas de aula antes do contato 

com Felícia, como já mencionei anteriormente, foram propostos pelos próprios alunos; dentre 

eles, dois exercícios me chamaram mais atenção para a análise aqui proposta:  

1) Jogo dos pufs 

O jogo  foi proposto pela aluna Ana Luísa Quintas e teve como objetivo a mudança 

abrupta de estados. São colocados quatro pufs (cadeiras) na sala. Eles representam o lugar da 

narração (resumo dos acontecimentos da peça), fala do personagem, pensamento do 

personagem e descrição da cena (com as próprias palavras). Os atores deveriam, sem 

nenhuma ordem preestabelecida, atuar de acordo com a função determinada pelo puf. Para 

quem não estava sentado em nenhuma das cadeiras, coloca-se a frente dos pufs, tal como 

plateia, com o texto da peça e/ou com um foco de luz. Estas pessoas que se encontravam na 

plateia poderiam ler um trecho do livro ou ligar o foco de luz e mirar  qualquer ator sentado 

em algum puf. A pessoa que estivesse na cadeira e fosse iluminada deveria interromper sua 

fala e iniciar um depoimento pessoal. Todos poderiam assumir os lugares e atitudes 

determinados pelos pufs na hora que quisessem e a história não precisava ser lida em ordem 
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cronológica pela plateia que estivesse com o texto em mãos. Nenhuma pessoa podia falar 

junto com outra, sob hipótese alguma. Dessa forma, todos deveriam estar atentos ao tempo do 

colega de turma e deveriam estar mais atentos ainda ao foco de luz, uma vez que nesta 

mudança abrupta, o ator descartaria o material do texto em prol de seu depoimento pessoal, 

mudando completamente de perspectiva da fala a ser pronunciada. Neste exercício, os atores 

estavam livres para agir de acordo com sua necessidade de atuação a partir da característica 

de cada puf , mas deveria respeitar também o desejo do colega de turma. 

 Nos momentos em que houve a oportunidade do surgimento do  depoimento pessoal, 

houve motivo para risos e gargalhadas pois fugíamos completamente do texto, abordando 

quaisquer temas que nos viesse a mente naquele momento. Neste quesito, observei a 

necessidade de alguns colegas em se manter fieis as temáticas do texto de Shakespeare e a 

necessidade de outros de fugir completamente, encarando como “pessoal” aquilo que de mais 

íntimo que pudesse revelar. A luz também trazia essa dualidade do “velar” e “desvelar”, onde 

normalmente estava em jogo a personagem e ao aparecimento da luz, surgia a pessoa, ou 

melhor o ator ou atriz executando com seu depoimento pessoal. Como se a luz tornasse claro 

quem estava de fato ali, presente, o próprio ator, desnudo. Como se o refletor pudesse 

escancarar a realidade: não há personagem sem a subjetividade do ator e da atriz. Era um 

trânsito intenso, rápido e que exigia muito esforço para manter o foco nessas possíveis 

“metamorfoses” que requisitavam tantas facetas. 

 Este segundo exercício foi proposto pela diretora Felícia, numas de nossas primeiras 

experimentações em sala: 

2) Construção de imagens corporais em duplas  

Após um aquecimento corporal, deveríamos formar duplas e a partir do “universo da 

violência” deveríamos ininterruptamente criar imagens corporais num fluxo contínuo. 

Algumas vezes poderíamos nos deter em algum material que julgássemos interessantes, mas a 

proposta era não interromper o fluxo de atividade. Nesta aula tive oportunidade de trabalhar 

com dois colegas com quem já possuía afinidade: João Gabriel Lima e Fernanda Alpino. Em 

ambos exercícios, ao final, fizemos uma seleção do que poderia ser apresentado ao demais 

alunos da turma (aproximadamente três posições fixas que surgiam a partir de um fluxo 

contínuo). 
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 O resultado em geral foi muito rico, tivemos inclusive algumas movimentações 

aproveitadas em cena na montagem do espetáculo, porém, outras, ainda que muito 

satisfatórias, não cabiam por conta da concepção de cena em conjunto com os demais atores. 

Nesta atividade pude perceber que além da proposta da expressividade corporal de modo mais 

abrangente e de modo mais abstrato possível, percebi quantas nuances de nossas próprias 

características colocamos em cena, pois naquele primeiro momento, qualquer imagem surgia 

apenas do nosso inconsciente, derivado do fluxo ininterrupto, em conjunto com o consciente, 

de estar presente naquele momento executando uma atividade física que exigia esforço e 

concentração. Contudo, primávamos pela capacidade de expressar o que havia de “genuíno” 

em cada um, visto que se referia ao que primeiro nos surgisse como imagem a partir da ideia 

de “violência”. Não havíamos estudado personagens ainda, mas de algum modo, o que nos 

apareceu como imagem primeira, surgiu como o alicerce para nossos personagens 

posteriormente. Na foto abaixo exemplifico uma imagem construída que foi utilizada na 

montagem, dos atores: Paulo Victor Gandra e Luara Learth. 

 

                  Foto da sombra refletida no painel utilizado em nosso cenário.  
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4.2 Tomando corpo: primeiras cenas de Tamora 

 

 Utilizei anteriormente o termo “texto como pretexto” como forma de enfatizar que até 

então as cenas eram improvisadas tendo como base o texto em um nível não aprofundado, ou 

melhor, apenas como um “pretexto” de criação das cenas, já que as falas das personagens 

ainda não estavam sendo decoradas, apenas o “universo” envolvido na tragédia 

Shakespereana. 

 Como mencionei anteriormente, nas primeiras cenas que a turma trabalhou de maneira 

independente (ainda sem direção da Felícia), combinamos que haveria apresentação de nossas 

próprias criações de cenas. Tais cenas deveriam ser elaboradas em outros momentos, pois os 

encontros eram dedicados apenas aos exercícios conduzidos pela turma (improvisos, jogos, 

filmes e etc). 

 Tendo então o texto não apenas como pretexto, mas sim já o utilizando como mote 

para a cena, apresentei à turma as duas cenas em que já utilizava questões específicas 

apresentadas na obra de Shakespeare, fazendo com que dessa forma, paulatinamente Tamora 

ganhasse corpo no meu corpo-Tamara. Tentei, de alguma forma, evidenciar o aspecto 

abordado por Ludwik Flaszen em  “O teatro Laboratório de Jerzy Grotowski”: 

Uma maneira de pensar coerente quer que se prossiga: para criar o teatro devemos ir 

além da literatura; ele começa lá onde acaba a palavra. Que a  linguagem teatral não 

possa ser uma linguagem das palavras, mas uma linguagem própria, construída por 

uma matéria-prima própria: esse passo, bastante radical para o teatro, já se realizou 

nos sonhos de Artaud (FLASZEN, 2001, pag. 105) 

 

1) Primeira cena: Tamora prisioneira 

Com a minha dificuldade de abstração do texto para criar uma cena não literal e sim mais 

metafórica, resolvi partir do próprio texto, ou melhor, da fala da personagem Tamora para a 

criação da cena, para que dessa forma “tomasse corpo”- para que a partir da palavra escrita e 

através do meu corpo pudesse surgir uma cena que partisse do texto.  

O primeiro passo foi decorar o texto. Essa prática é relativamente fácil pois não tenho 

dificuldade em decorar grande quantidade de palavras. Contudo, o trabalho com a articulação, 

com o sentido do texto e o significado e ênfase das palavras é um outro trabalho que a meu 

ver requer mais atenção.  
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Para a construção e elaboração da cena contei com o auxílio do ator – já consagrado na 

cidade – Edu Moraes - pois acreditei que com sua experiência vocal ele poderia me ajudar 

neste quesito que sempre foi uma “pedra no sapato” na minha trajetória. Edu Moraes, até 

então meu namorado, me ajudou a decorar o texto, a imprimir sentido às palavras de Tamora, 

e no entendimento do que representava aquele momento da personagem: uma mãe suplicando 

pela vida de seu filho. 

A partir desse auxílio relembrei dois filmes que foram referências visuais e auditivas para 

o tom a ser expresso pela personagem nesta cena. Foram eles: O auto da Compadecida 

(direção de Guel Arraes, 2000) e The deep end of the ocean (direção de Ulu Grosberd, 1999). 

O primeiro pela atuação de Fernanda Montenegro como Maria – mãe de Jesus. A fala da atriz 

que é hoje, possivelmente a maior atriz brasileira viva, me ajudou muito na transposição da 

minha fala extremamente coloquial e jovial para uma maturidade mais séria e assertiva. O 

segundo filme, tem a atuação de Michelle Pfeiffer, que interpreta uma mãe que perde seu 

filho de aproximadamente dois anos e só o reencontra adolescente (baseado em uma história 

real). Neste filme, a personagem ao conversar com sua detetive, solta uma gargalhada 

descontraída, mas imediatamente depois, de forma súbita, se dá conta da infelicidade da sua 

perda. Este exato segundo é extremamente comovente, pois ela se sente culpada pela sua 

gargalhada e então chora pela culpa e pela dor. Ambas imagens foram referências na criação 

desta cena que acabou sendo apresentada da forma descrita abaixo:  

Utilizei uma grande caixa de papelão onde mal cabia meu corpo, onde eu pude me 

colocar de forma muito encolhida. Conseguia fechar a caixa, estando com um figurino de 

minha escolha e maquiagem também configurada a partir de imaginários do texto, com 

tecidos neutros (vermelho, preto e branco) e maquiagem com tons da mesma cor, exploradas 

naquele dia como primeira experimentação estética.  

Na primeira fala do texto, que é uma súplica à Tito Andrônico pela vida do filho: 

“Não!!!!” – era um grito, abrindo concomitantemente a caixa e falando o texto que se seguia 

naquela situação: enclausurada, mal colocada e contorcida numa caixa de papelão.  

A ideia da caixa surgiu primeiramente pela necessidade de me perceber nessa 

configuração de “prisioneira”. Para tanto, experimentei entrar em lugares extremamente 

apertados em minha própria casa, como por exemplo, o armário do meu quarto. Tendo esta 

experiência corporal em casa, resolvi levá-la para a sala de aula. Este foi meu primeiro 

contato com a obra, quando o texto tomou corpo através da minha movimentação (ou falta 
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dela)  na construção de uma cena. Posteriormente, ficou decidido que eu faria a cena no 

espetáculo, mas como a estética da encenação não condizia com a qualidade da caixa de 

papelão, outras movimentações foram surgindo ao longo dos semestres. 

Uma das grandes dificuldades, já na cena propriamente dita, no decorrer dos ensaios 

do espetáculo, era a minha necessidade de chorar para expressar de maneira mais clara o 

desespero e a tristeza da rainha Tamora nesta súplica. O meu desespero se expressava em 

mãos descontroladas, gestos pequenos “emsimesmados” (como dizia Felícia) e pouca 

expressividade com as palavras do texto e de sentimento de “mãe”.  

Com a direção de Felícia, tive de modificar duas ações que foram de fundamental 

importância: a qualidade dos gestos com as mãos (movimentação lenta e densa – trágica) e 

evitar a minha preocupação com o choro, mas sim com o sentido sentimental do texto. A 

partir disso, acerdito, a cena teve um salto enorme e aos poucos fui trabalhando esses aspectos 

a cada ensaio.. A devolutiva da banca em relação a este momento trágico do espetáculo foi 

satisfatória em virtude da densidade que a cena necessitava.  

Segue abaixo o texto utilizado para criação da cena, já adaptado
2
 para encenação: 

Tamora: Parem, irmãos de Roma! Tito, vitorioso, bondoso conquistador, tende 

piedade de uma mãe que clama por seu filho. Se alguma vez você amou um filho 

seu, você deve saber, da mesma forma eu amo os meus. Já não basta termos sido 

trazidos a Roma para embelezar o seu desfile, o seu retorno? Precisa o meu filho ser 

estraçalhado na rua?  

Tito: Os meus filhos vivos e seus irmãos mortos exigem um sacrifício, dentro dos 

ritos religiosos. 

Tamora: Tito, se havia devoção e lealdade nos filhos lutando pelo seu rei, assim 

também havia nos meus. Não é da sua natureza querer aproximar-se dos Deuses? 

Aproxime-se então e sede misericordioso. Tito, por favor, poupa o meu primogênito. 

Tito: Este seu filho está marcado para morrer e deve morrer para apaziguar os 

fantasmas lastimosos daqueles que partiram. Vamos, arranquem-lhe braços e pernas 

a machadas. 

Tamora: Não! Não! Nãããããão!!!! 

 

                                                           
2 Adaptação realizada em sala onde diretora e alunos opinavam sobre a importância de cada trecho da obra. 
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Cena na primeira montagem de “A lastimável tragédia de Tito Andrônico” no Sesc Taguatinga em  26/06/2013. 

2) Segunda cena: Tamora no divã 

A minha segunda proposta de cena surgiu a partir da discussão sobre a peça em sala de 

aula. Estávamos discutindo a cena do estupro de Lavínia. Aproveitando ideias de outras cenas 

já apresentadas, Felícia comentou a importância de não encenarmos  tal violência, pois isso 

prejudicaria o drama, tornando a ideia do texto explícita demais. Poderíamos aproveitar o 

horror, nos aproveitando do suspense em detrimento da cena explícita. Felícia teceu 

comentários sobre a autora Camile Paglia (2007), a partir da leitura de alguns trechos de sua 

obra “Personas sexuais”. Com isso, tive a ideia de apresentar uma cena que abordasse 

questões psicanalíticas, já que a peça havia me trazido estas reflexões. Apesar de ter 

apresentado tal cena, eu a fiz apenas como exercício para construção da personagem e 

entendimento da obra, uma vez que a minha concepção da cena não cabia em nada na estética 

que a turma estava escolhendo.  

Esta cena corresponderia ao momento em que Tamora está grávida de Araão, o 

mouro. Antes desse acontecimento, na trama da peça, a rainha havia ordenado aos seus filhos 

Quirón e Demétrio que estuprassem Lavínia e depois a matassem. Com tantos acontecimentos 

exasperados como estes, resolvi fazer uma brincadeira com os significantes “Tamara” e 

“Tamora” e levar a rainha ao divã, uma vez que isso também fazia parte da minha realidade 

com bastante frequência, tendo eu sido analisanda de um psicanalista por um longo período.  

Nesta brincadeira com o divã, interpretei Tamora nesta cena como uma pessoa 

perversa que procurou ajuda psicológica. Com uma barriga falsa e um psicanalista em 

formato de aparelho de som. Utilizei um sofá e atrás dele, de costas para Tamora, um 
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aparelho de som executava uma gravação com as possíveis respostas do psicanalista. Eu 

mesma dava play nas respostas, com o controle remoto, sem que a plateia pudesse perceber.  

Vejamos abaixo como se configurou o diálogo entre Tamora X Psicanalista. As falas 

do psicanalista são fiéis ao dia da apresentação, pois ainda tinha as gravações no material do 

processo criativo, contudo, as falas de Tamora foram por mim reelaboradas de acordo com a 

intenção daquela época: 

Tamora: Hoje eu sonhei com dois meus filhos e que eu estava grávida de um deles. E 

o pior: eu os assistia estuprando Lavínia e sentia muito cíumes. Era uma mistura de 

ciúmes e prazer pela vingança. 

Psicanalista: Tamora, posso te propor uma reflexão? Veja bem, de dia nós somos 

criaturas sociais, conscientes, mas à noite mergulhamos no mundo dos sonhos, do 

inconsciente. E lá reina a natureza, não existe lei. Apenas instinto, sexo, crueldade e 

metamorfose. 

T: Você é muito tendencioso. Vê sexo em absolutamente tudo. Será que você parou lá 

no tempo de Freud e nunca mais saiu? 

P:  E eu posso te fazer uma pergunta?  

T: Pode. Claro.  

P: Será que você vê no sexo, o poder? Na identidade, o poder? Sexo é poder, Tamora. 

Não há relações que não sejam de exploração. Todos matam para viver. A lei natural 

e universal de criação a partir da destruição opera tanto na mente quanto na matéria. 

T: Não vim aqui para falar de poder. Você está me conduzindo a isso de forma 

equivocada. Não acha?  

P: Não creio. Somos animais hierárquicos. É só varrer uma hierarquia e outra tomará 

o seu lugar.  

T: Os psicanalistas sempre falam das mesmas coisas, não há como falar de si para um 

psicanalista. 

P: E o que que ficou daquela sessão passada? Você chegou a refletir as discussões 

sobre perversão? Sobre a sua falta de recalque? Sobre as suas ideias incestuosas? E 

sobre sublimação? Esta necessidade exacerbada do prazer... Seja pela dor, seja pelo 

gozo e até quem sabe outras formas de agressão.... 

Tamora o interrompe 

T: Chega. Eu não quero falar sobre isso... Não vê que eu estou grávida? 

P: Tá certo, Tamora. Ok. Cada tema no seu tempo.....  

E em relação ao parto que está por vir, você já sabe se vai ser menino ou menina? 

T: Você não acha que é cedo demais para definir gênero? 

P: Olha, eu acho que por hoje já foi suficiente chegarmos até aqui. Lembra o que te 

falei sobre o tempo Lacaniano? Te vejo semana que vem, Tamora. 

 

Nesta cena, a intenção era me aproximar ainda mais da esfera da personagem, por isso 

fiz uma apresentação em que punha em jogo diversas ambiguidades: atriz versus personagem, 

Tamara versus Tamora, psicanálise versus teatro, texto teatral versus texto autoral. Minha 

ideia era partir do conceito de espaço íntimo
3
 de Stanislasvki, mas extrapola-lo no sentindo de 

criar uma realidade que eu já sabia – não era a realidade da rainha, inclusive pelo espaço e 

                                                           
3  Recordando este conceito de Stanislavski apresentado por Bidô Galvão em um exercício na disciplina  

“Interpretação e montagem” em que a personagem participava de uma entrevista em que se mantinha sentada 

numa cadeira a frente da plateia que questionava aspectos de sua vida “íntima” e “pessoal”. As respostas surgiam 

da imaginação do ator ou da atriz que tinham a oportunidade de criar este universo próprio da personagem. 



50 
 

tempo que estava inserida, mas que era uma realidade absolutamente minha, e sendo minha a 

capacidade de interpretá-la, eu fiz questão de jogar com essas nuances com intuito de 

enriquecer o processo, já que a cena mais “plausível” já havia sido apresentada.  

Eu queria também demonstrar a minha vontade de interpretar Tamora ao longo de 

todo espetáculo, contudo, no dia da decisão dos papéis, tivemos de optar pelo esquema de 

coringamento, ou seja, a opção em que vários atores interpretam a mesma personagem num 

espetáculo, pois necessariamente todos da turma deveriam se expressar com equidade, 

portanto, não havia como cada aluno de uma turma de desesseis alunos interpretarem uma 

personagem do início ao fim. Sendo assim, optei por outros personagens não pelas suas 

características essenciais na trama, mas sim pela situação em que se encontravam em cena. A 

primeira cena de Tamora me foi concedida pelo trabalho que já havia sido realizado e eu 

iniciei outros processos de criação para realização das demais cenas.  

  A construção de Tamora, por minha parte, foi dessa forma diferenciada das demais 

personagens que interpretei ao longo da peça. O cuidado com a elaboração imaginativa, 

inventiva e individual, pois considero que prezei pelas minhas necessidades e não pela 

necessidade da cena, fez com que a minha entrega no momento de atuação pudesse ser 

evidenciado, talvez inclusive para a plateia. É uma cena que, além de todo o processo que 

vivenciei, requer intrinsecamente emoções mais densas e intensas e aqui recordo aspectos 

acima mencionados sobre a subjetividade do ator e da atriz, pois percebi que pra mim foi um 

desafio apesar do desejo de entrega, mas também um forma de me colocar, por um breve 

momento, no papel de mãe no momento da perda de um filho: aspecto que vivi, não nesta 

situação semelhante, mas como psicóloga em atendimento no CAPS, com uma extrema 

dificuldade de estabelecer empatia com a paciente, pois me parecia uma realidade 

completamente distante.  

Trazer esta sensação para o corpo foi ainda mais difícil, tive de perceber através da 

direção de Felícia o que no corpo estabelecia comunicação com a plateia e o que era 

descartável, pois muitas vezes, os gestos se apresentavam em emoções íntimas demais e 

dessa forma não chegariam até o público. 

Tendo observado este percurso em alguns de meus colegas também (personagens que 

puderam se aprofundar e outros não), percebi a necessidade desse tempo de descobertas antes 

mesmo de começar a decorar o texto. Afinal de contas, a palavra escrita é o ponto de partida, 

mas existem muitas outras linguagens na cena teatral: passando do figurino, à encenação, a 
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musicalidade e claro, a linguagem corporal do ator. Vale ressaltar que a voz, aspecto 

importantíssimo nesta construção, também é objetivo extremo de atenção quando a 

personagem vai “tomando corpo”, como afirma Grotowski: 

E o que é o instrumento vocal? É somente o lugar através do qual ‘isso’ passa, é 

apenas um corredor. Nada mais. Não devemos fixar a atenção sobre nós mesmos, 

jamais, até mesmo se fixamos a atenção sobre nosso corpo e não sobre um 

instrumento vocal, faltará sempre alguma coisa. A voz é uma extensão do corpo, do 

mesmo modo que os olhos, as orelhas, as mãos: é um órgão de nós mesmos que nos 

estende em direção ao exterior e, no fundo, é uma espécie de órgão material que pode 

até mesmo tocar ( GROTOWSKI, 2001, pag. 159 ) 

 

 Levando em consideração estes argumentos é que também me atentei à voz e ao 

processo de decorar o texto como aspecto do ponto de partida para criação da personagem, 

pois é o primeiro passo onde tudo se inicia, como no meu caso, nas minhas falas de Tamora 

decoradas, e a partir disso, surgiram todas as outras nuances. Podemos entender a voz como 

uma extensão do corpo do ator e este como uma extensão do corpo do texto do autor.  Foi 

assim que cheguei até a decisão de me referir ao texto do autor como sendo uma “palavra” 

(assim referida neste título), pois este texto seria apenas uma palavra no grande “tecido”, no 

grande texto que se configura a obra teatral em toda sua abrangência.  

[...] no processo criativo, é possível distinguir duas dramaturgias principais (não são 

as únicas, mas as mais importantes): uma dramaturgia do ator e uma dramaturgia do 

diretor. Para ambas é decisivo o trabalho de montagem, isto é, de composição. Ao 

falar de dramaturgia do ator, não me refiro aquele fenômeno ator-autor, do ator que 

escreve (desde Moliére e Shakespeare a Eduardo de Felippo e Dario Fo); quero 

considerar o trabalho do ator como um trabalho dramatúrgico, isto é de invenção e 

composição, que tem por objeto as ações físicas e vocais. Este trabalho, no âmbito do 

teatro contemporâneo, encontra seu começo na improvisação e culmina na partitura 

(JOBARD apud MARINIS, 2011, pag. 3) 

 

Em sua tese de doutorado que explana detalhamente elementos constituintes da 

dramaturgia do ator, Andrea Stelzer (2010) defende o trabalho do ator enquanto composição 

que se constrói em conjunto com a encenação e com os demais elementos de um espetáculo, 

Para tanto, enfatiza a noção da subjetividade perante esta construção afirmando:   

A dramaturgia não está somente relacionada ao texto, mas principalmente com o 

trabalho de composição das ações do ator, pois de acordo com Eugênio Barba, o 

termo dramaturgia significa o trabalho das ações. O ator torna-se o elemento central 

para criação do espetáculo no momento em que ele relaciona a sua escritura poética 

com os outros elementos teatrais. (STELZER, 2010, pag. 1) 
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 Sendo assim, a partir dessa escrita do autor teatral, pude construir minha própria 

linguagem a partir de uma escrita que se deu através do corpo. No ínicio do processo de 

construção da personagem primeiramente pela voz, levando em consideração que este 

primeiro passo se dá ao decorar o texto, pois ao pronunciar as palavras de Shakespeare, já 

introduzo parte do meu trabalho corporal. Seguindo esta construção, a personagem vai 

tomando corpo através de minha subjetividade e dessa forma comunico algo que supera o 

texto escrito, ou seja, a palavra escrita pelo autor, mas acrescento também à obra, e não 

somente eu, mas todos atores em cena, um texto físico, uma linguagem corporal, ou melhor, a 

presença subjetiva-corpórea. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como demanda de um trabalho acadêmico finalizo esta etapa. Concluo o curso de 

graduação em Artes Cênicas, porém, sem finalizar reflexões e questionamentos acerca da 

prática teatral. As experiências ao longo do curso me levaram a crer que cada ator possui seu 

método particular, sua maneira de produzir, seu jeito de conduzir um processo criativo. De 

todo modo, a possibilidade de compartilhar experiências, em seus diversos níveis, é o que 

mais interessa. Pude reaprender e me assegurar o quão importante é o estudo do corpo em 

cena, de quão importante é o movimento corporal para o teatro e mais ainda, o quanto os 

estudos teóricos de outras áreas enriquecem nossa prática, ou seja, o teatro não é uma prática 

solitária, nunca foi, esteve sempre atrelada ao coletivo e sendo assim ao enriquecimento 

gerado por isso. 

 Não posso mais vislumbrar a construção de uma personagem que não seja atravessada 

por tantas outras formas de conhecimento que não só os métodos de teatro. Me pergunto se 

esses métodos não são apenas relatos de experiências extremamente pessoais, visto que são 

algo de uma natureza que não possui crivo para ser mensurada.  

 Hoje acredito no teatro feito pelo desejo, acima de qualquer coisa. Desejo de se 

expressar, desejo de se identificar, desejo de estar em movimento, vivo. A construção das 

personagens, a reconstrução de si, a transformação e metamorfoses pelas quais somos 

submetidos todo o tempo nos diversos momentos de criação são por vezes arrebatadores e 

talvez por isso mesmo, revigorantes.  

Concluo este curso, concluo também uma etapa na minha história de vida, mas não 

concluo com respostas fechadas, apenas continuo levantando questões sobre a possibilidade 

de encarar o teatro como uma ótima premissa para o estudo da corporeidade, da expressão 

corporal e, por isso, da subjetividade humana. Seguirei ainda com questões que me foram 

propostas no curso e que são fundamentais para continuar no ofício: “O que há de mais teatral 

no teatro?” Talvez não tenha encontrado a resposta certa, mas busco a cada prática entendê-la 

a partir do corpo e pelo corpo.   
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