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No Teatro, a verdade esquiva-se sempre. Nunca a encontramos por completo, mas é 

forçoso procurá-la. Essa busca é claramente aquilo que guia os nossos esforços. É essa 

a nossa tarefa. Na maioria das vezes é no escuro que tropeçamos na verdade, 

esbarramos nela, ou vislumbramos uma imagem ou uma forma que parece 

corresponder à verdade, muitas vezes sem nos darmos conta disso. Mas a verdade 

verdadeira é que, na arte do Teatro, não há nunca uma verdade única que possamos 

encontrar. Há muitas. Essas verdades desafiam-se mutuamente, fogem, refletem-se, 

ignoram-se, espicaçam-se, são insensíveis umas às outras. Às vezes pensamos que 

temos a verdade de um momento na mão, e depois ela escapa-nos por entre os dedos 

e desaparece. 

                                                                     Harold Pinter 
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                      RESUMO 

A presente dissertação é um estudo sobre a construção da personagem da dramaturgia de Harold 

Pinter. Pinter é classificado como um dramaturgo do Teatro do Absurdo, termo forjado por 

Martin Esslin. Embasados pelas teorias da atuação cênica dos diretores de teatro Konstantín 

Stanislávski e Declan Donnellan, investigamos a funcionalidade de seus procedimentos para a 

construção da personagem Sarah da peça “Amante”, do referido autor. A investigação apresenta 

as seguintes questões norteadoras: quais são os procedimentos mais adequados dessas teorias 

para construir uma personagem da dramaturgia pinteriana? Quais são os procedimentos dessas 

teorias que favorecem a atriz para uma atuação viva, sem que ela se sinta bloqueada? Para 

identificar as estratégias que julgamos mais apropriadas para a compreensão da construção de 

uma personagem pinteriana a partir dessas teorias, apresentamos uma leitura do processo de 

montagem da obra “Amante”. A fim de rastrear os procedimentos metodológicos apresentados 

e apontar a contribuição de alguns aspectos de ambos para a construção do papel supracitado, 

contamos com uma revisão bibliográfica dos autores já mencionados, análise da obra 

“Amante”, registros de caderno de bordo escrito na época da montagem, 2017 e depoimentos 

do meu parceiro de cena fornecido em 2020. A partir do estudo sobre o processo de montagem 

da peça teatral concluído em 2017, analisamos os pontos de intercessão entre os procedimentos 

metodológicos selecionados de Stanislávski e Donnellan, destacando sua eficácia e adequação 

na atuação do papel Sarah. A partir dessa convergência metodológica, apontamos a 

complementaridade e funcionalidade entre os aspectos estudados de ambas as teorias, em busca 

de contribuir com os estudos de atuação cênica de um papel pinteriano, do Teatro do Absurdo, 

através da utilização da personagem Sarah como metodologia de análise da aplicação dos 

procedimentos apresentados.  

 

Palavras-chave: dramaturgia pinteriana, alvo, elementos do sistema de Stanislávski, atuação 

cênica, construção do papel. 

 

 

 

 

 



11 
 

ABSTRACT  

 

The present dissertation is a study on the construction of a character from Harold Pinter's 

dramaturgy. Pinter is classified as a playwright of the Theatre of the Absurd, a term coined by 

Martin Esslin. Based on some aspects of the theories of acting by theater directors Konstantin 

Stanislavski and Declan Donnellan, we examine if they fit for the construction of the character 

Sarah from the play “The Lover”, written by the previously mentioned playwriter. The research 

presents the following guiding questions: What are the most adequate procedures of such 

theories to build a character in a way suitable to Pinterian dramaturgy? What are the procedures 

of these theories that favor a live performance of the actor, without he or she being blocked? 

To identify the strategies we consider most appropriate for the construction of a Pinterian 

character, we present a reading of the staging process of the play “The Lover”. In order to trace 

the aspects of such theories and point out the contribution of some aspects of them to the 

construction of the aforementioned role, we relied on a literature review of the authors already 

specified, an analysis of the play “The Lover”, logbook records written at the time of the 

staging, 2017 and statements from the my scene partner provided in 2020. From the study on 

the process of staging the play completed in 2017, we analyze the points of intercession between 

the selected methodological procedures of Stanislavski and Donnellan, highlighting their 

effectiveness and appropriateness in the performance of the role Sarah. From this 

methodological convergence, we point out the complementarity and functionality between the 

studied aspects of both theories, in an attempt to contribute to the studies of the scenic 

performance of a Pinterian role, linked to Theatre of the Absurd, through the use of the character 

Sarah as analysis methodology of the presented procedures’ application.  

 

Keywords: Pinterian dramaturgy, target from Donnellan’s Theory, elements of Stanislavski's 

System, stage acting, role construction. 
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INTRODUÇÃO 

O teatro é a arte do encontro, e para que esse encontro entre artistas, plateia e toda equipe 

que essa arte envolve seja pleno, é necessário seriedade, disciplina, ética, dedicação e 

vontade de estar no palco. Para que esse encontro seja instigante e prazeroso, os artistas 

da cena devem se empenhar em levar o melhor de seu trabalho ao público. Dessa forma, 

pensando em qualidade artística, alguns pedagogos e diretores de teatro desenvolveram 

técnicas de atuação, apresentando procedimentos metodológicos que ajudam os atuantes 

a estarem seguros, confiantes e vivos no palco. 

Existem diversos métodos de atuação que têm a função de aprimorar o trabalho do ator e 

da atriz, para que eles adquiram qualidade técnica satisfatória no momento de construir 

suas personagens e assim, sanar as dificuldades que podem ocorrer durante a caminhada 

dentro do processo criativo. O artista da cena, portanto, depara-se com vários caminhos, 

com possibilidades diversificadas para trabalhar, na perspectiva de construir seus papéis. 

Esses caminhos serão apreendidos pelo ator, pela atriz, diretor/a, bem como todos que 

participam da equipe de produção, que considerarão qual deles é o mais adequado ao seu 

processo. 

Essa dissertação tem como proposta trazer uma análise reflexiva sobre a integração da 

linguagem de Harold Pinter com o entrelaçamento e a utilização de duas técnicas de 

atuação. Uma delas é proposta pelo diretor e pedagogo russo Konstantín Stanislávski, que 

aborda a construção do papel através de princípios pedagógicos do seu “sistema”. Já a 
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outra é proposta pelo diretor britânico contemporâneo Declan Donnellan que trabalha o 

desbloqueio e o não bloqueio do ator/atriz em cena, contribuindo assim, para a criação de 

um papel sob a ótica de uma atuação mais viva e fluida. Veremos esses procedimentos 

metodológicos sendo utilizados na pesquisa que deu origem a esta dissertação para 

construir personagens da dramaturgia de Harold Pinter com ênfase na personagem Sarah, 

através de exemplos do uso das referidas técnicas no processo de montagem da peça 

“Amante”. Nesse sentido, a proposta desta dissertação está atrelada à leitura sobre o 

processo de montagem citado, em que se contempla uma trajetória teórica e prática de um 

produto artístico concluído. Para tal, fizemos um rastreamento dos procedimentos 

metodológicos utilizados, destacando sua funcionalidade na montagem, a fim de construir 

uma narrativa sobre essa experiência prática e registrá-la.  

Sendo assim, apresentamos brevemente a trajetória das práticas e do pensamento artístico 

dos diretores destacados, sublinhando os caminhos que eles seguiram em busca de uma 

atuação verdadeira e viva. Já em relação a Harold Pinter, deixamos as informações para 

o primeiro capítulo, que esclarece a trajetória artística do dramaturgo em virtude do 

estudo posterior que se sucede de forma aprofundada e permite maior entendimento de 

suas obras. 

Konstantín Serguéievitch Alekséiev (1863-1938), também conhecido como Stanislávski, 

foi ator, diretor, escritor e pedagogo que revolucionou a arte teatral do seu tempo, 

apresentando procedimentos e estratégias de atuação que ajudassem o ator/atriz a fugir 

da mera técnica, dos artifícios de convenção e da forma mecanizada para chegar em 

princípios que orientassem sua criação à natureza viva, orgânica e fluida.  

Para alcançar tais objetivos, Stanislávski junto com Niemiróvitch-Dântchenko 

(dramaturgo e professor), fundam, em 1898, o Teatro de Arte de Moscou (TAM), uma 

companhia de teatro que será o seu ponto de partida para transformar a arte de seu tempo. 

As montagens feitas com expressiva qualidade de trabalho darão ao TAM um 

reconhecimento não só na Rússia. 

No TAM, Stanislávski pôde dar o passo inicial para pensar em estratégias de criação de 

um papel, já seguindo a lógica de uma atuação viva e genuína. Depois do TAM, 

Stanislávski irá criar vários Estúdios, onde colocará em prática o treinamento do ator e da 

atriz, voltado para um trabalho que vislumbrava a natureza viva em cena, trabalhando em 

prol da criação de uma pedagogia teatral denominada como “sistema” que acompanhará 



16 
 

o mestre em sua trajetória artística até o fim de sua vida, sempre repensando e 

reformulando as estratégias de abordagem desse “sistema”.  

Sua pedagogia teatral continua a inspirar artistas contemporâneos, reverberando até os 

dias de hoje, sendo revista e apropriada por artistas da cena de diversas maneiras em 

diferentes países. Para concluir e reafirmar o legado de Stanislávski e sua influência ainda 

na atualidade, trago uma citação do diretor inglês Declan Donnellan (1930-2008), artista 

contemporâneo na qual se constitui como parte referencial desta dissertação. Donnellan 

discorre sobre Stanislávski da seguinte forma: 

Mas porque Stanislavski continua a inspirar tantos atores e gente de Teatro, 

inclusive aqueles que parecem estar tão longe de sua tradição? Porque a vida é 

tudo que ele procurava. Ele se esforçava para que a vida fluísse nos atores, entre 

os atores e a plateia. Suas palavras são um relato fascinante e comovente desta 

luta. Seus escritos são importantes porque nos ajudam a entrar em contato com 

seu grande espírito. Ele foi um revolucionário porque nos ajudou a ver que atuar 

é mais do que um mero fingimento, e também a perceber que, para além do 

trivial, há algo de grandiosamente vivo que faz valer a pena o esforço. 

(DONNELLAN, 2017, p. XVI). 

Diante da fala de Donnellan é possível compreender a busca incessante de Stanislávski 

por uma atuação que parta da vida. Entendemos que Stanislávski foi um revolucionário 

de seu tempo. Foi a partir de incômodos e inquietações com aquele fazer teatral, pautado 

nos artifícios e na mera técnica, que o diretor russo sente a necessidade de transformar o 

modo operacional de atuar e elege a vida em cena como essencial e elementar para o 

teatro.  A vida que Stanislávski procurava em seus estudos é algo que precisa pulsar de 

maneira verdadeira dentro daquele e daquela que atua cenicamente, a partir de um 

processo seguro e confiante de apropriação físico-corpórea em consonância com 

circunstâncias propostas em contextos imaginados e minuciosamente estudados e 

ensaiados. 

As palavras de Donnellan nos instigam a investigar essa luta de Stanislávski em busca de 

uma arte genuína. Fica evidente que o mestre russo se dedicou a um trabalho intenso, 

verdadeiramente sistematizado, construindo uma pedagogia com procedimentos que 

podem ajudar o intérprete a realizar seu trabalho de atuação cênica de forma efetiva e com 

qualidade de uma experiência viva. Apesar de ser um homem do seu tempo, do qual 

devemos levar em conta todas as especificidades da época, Stanislávski propõe mudanças 

significativas que partem de seu contexto, mas, que de alguma forma referem-se às 

necessidades presentes ainda hoje para construção de um espetáculo teatral. 
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É importante salientar que para alcançar essa arte viva, o ator e a atriz precisam estar 

ativos no seu processo de criação. Dessa forma, Stanislávski articula a criação de 

ferramentas que auxiliem o ator/atriz em seus processos criativos, para que eles sejam os 

criadores de sua própria obra (sua vida ficcional), libertando-se das amarras ditatoriais 

dos diretores. Ou seja, a figura do diretor é de mediador, instigando os atores a reagirem 

conforme suas próprias percepções, partindo de sua própria natureza humana. Com isso, 

seu desejo era provocar nos atuantes estímulos que o ajudassem a serem autônomos, 

criadores e vivos. Elena Vássina discorre sobre tal abordagem da seguinte forma: 

O diretor. Seu papel na criação do ator pode ser comparado com o 

trabalho do obstetra. Tudo é feito, nem pelo ator, nem pelo diretor, mas 

pela natureza. O ator é a mulher, o diretor o obstetra. Ele dirige o 

andamento correto de parto. No momento crítico, ele corrige o feto que 

está na posição errada ou aplica fórceps (VÁSSINA, 2015, p.150)  

A partir dessa reflexão de Vássina, compreendemos a necessidade de Stanislávski em 

apontar a função do diretor e indicar caminhos para que o ator/atriz se liberte e acredite 

no seu potencial criativo, singular e autônomo, e assim usar de estratégias para ter uma 

atuação efetiva, capaz de atingir e sensibilizar o espectador.  

Os métodos e procedimentos que o mestre cria são abertos e inacabados, mesmo porque 

Stanislávski morreu antes de concluir seu trabalho de investigação. Mas o legado que ele 

nos deixa é primoroso, no sentido de sua busca incessante por construir uma arte que 

priorizava, acima de tudo, a vida do espírito humano em cena e o desenvolvimento do ser 

humano não só na arte, mas em si mesmo. 

Segundo Stanislávski, todos nós nascemos com a capacidade criativa, às vezes o que 

precisamos é de um auxílio para suscitar e direcionar nossa criatividade dentro do 

processo de construção de um papel. Para ele, a aproximação do ator com a própria 

natureza é que torna o processo criativo eficaz, consolidando o próprio “sistema”. Em 

suas palavras: “Minha preocupação ao longo de minha vida tem sido buscar maneiras de 

chegar mais perto daquilo que chamamos de sistema, isto é, da natureza do ato criativo” 

(STANISLÁVSKI, 2017, p.648). Portanto, o ator e a atriz que se baseiam no “sistema”, 

exercitam sua própria natureza criadora e estimulam a centelha de vida em si, que se 

exterioriza nas ações externas do papel. 

Para o pedagogo, as leis da natureza são incontestáveis.  Para esclarecer tal afirmação, ele 

discorre sobre o nascimento do ser humano; sobre as árvores e seu desenvolvimento; e 

explica que todo esse processo segue uma única ordem: as leis da natureza. Para além 
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disso, ele pontua a importância do “sistema” no processo criativo como sendo essencial 

para desenvolver nos atores uma consciência no momento da apresentação, para que essas 

leis únicas não sejam violadas como acontece comumente. Stanislávski (2017) reforça tal 

pensamento da seguinte forma: “O sistema as restabelece, traz a natureza humana de 

volta”, para que dessa forma, a apresentação consiga ser viva e crível. 

Em uma pesquisa sistemática, Stanislávski segue sua trajetória investigando estratégias 

de atuação e reformulando seus procedimentos metodológicos aplicados a partir do 

“sistema”. Nos últimos anos de sua vida, através de reflexões e experimentos, o pedagogo 

desenvolve o método das “ações físicas” e o “método da análise ativa” assim 

denominados pelos seus discípulos. Podemos pensar que poderia ser um atravessamento 

de toda sua pesquisa teórica e prática feita a partir de suas experiências como ator, diretor 

e pedagogo, e é a partir de suas últimas experiências que vamos orientar nossa pesquisa 

no que tange à construção da personagem pinteriana. 

Para além disso, Stanislávski acreditava na ética do artista que atravessa uma consciência 

coletiva. Para o diretor russo, era de suma importância que os atores entendessem e 

praticassem o respeito mútuo, compreendendo a relevância do seu comportamento e o 

lugar em que esse atuante está inserido. A disciplina é, portanto, imprescindível para os 

atores atuarem sobre o “sistema”. Diego Moschkvich traz uma fala do mestre russo que 

traduz o que dizemos:  

Vocês começam a estudar uma arte coletiva. Vocês devem fundir-se 

completamente em um coletivo. É preciso resguardar a coisa comum (общее 

дело) coletivamente. Aprender isso significa reeducar-se como ser humano e 

como artista.”  (STANISLÁVSKI, Apud MOSCHKVICH, 2019, p.46)  

É interessante observar a importância que o diretor russo dava ao trabalho coletivo, 

demonstrando seu compromisso com a equipe cênica. Além da ética, a disciplina também 

era muito valorizada e enfatizada pelo mestre como princípio essencial para o artista 

trabalhar. Contudo, observamos que esses elementos supracitados – disciplina e ética – 

fazem parte de um organismo vivo, dos princípios pedagógicos que ele denominou de 

“sistema”, composto por vários outros elementos, que deveriam ser assimilados e 

absorvidos pelos atores. 

Seguindo essa lógica, é preciso então se apropriar dos elementos do “sistema” e entender 

tais elementos em diferentes lugares na arte do ator, conectados numa grande teia em que 

todos estão interligados. Nesse sentido, é preciso fazer uso de métodos de aplicação do 
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“sistema”, ou seja: para a aplicação prática do “sistema”, o pedagogo cria procedimentos 

metodológicos que são usados no dia a dia do trabalho dos atores na sala de ensaio. 

Contudo, é válido ressaltar que para Stanislávski o “sistema” é mais que isso, ele é um 

conjunto de saberes transmitidos de geração para geração. É uma válvula de ligação entre 

o trabalho do ator/atriz no processo de criação e a experiência do vivo (natureza orgânica 

dos atores). Assim explica o mestre: “O sistema não é um livro de referências, mas toda 

uma cultura que deve ser cultivada e alimentada ao longo de muitos e muitos anos” 

(STANISLÁVSKI, 2017, p. 648).  

A partir dessa reflexão de Stanislávski entendemos que os atores precisam se alinhar ao 

“sistema”, fazer dele sua segunda natureza para que este seja útil e aplicado de forma 

efetiva no palco. Compreendendo suas partes constituintes e apreendendo-as como um 

todo, é possível entender sua estrutura geral e toda sua fundamentação, não como algo 

fechado e acabado, similar a uma receita pronta na qual os artistas possam consultar para 

atuar corretamente, mas sim como caminhos a serem percorridos, apreendidos e 

assimilados, de forma que no palco tal “sistema” desapareça e a natureza siga seu curso. 

Porém, Stanislávski deixa claro que isso não acontece da noite pro dia. É preciso muito 

trabalho, treinamento, disciplina, ética, vontade e honestidade para alcançar sua essência. 

Nessa lógica, continuamos nossa compreensão sobre “sistema”, retomando o pensamento 

de Stanislávski (2017) em que ele afirma não existir sistema algum, o que existe é a 

natureza. Entretanto, chamamos de “sistema” a junção de elementos característicos de um 

procedimento prático que ajuda o atuante a encenar de forma viva. Esses elementos que 

abarcam toda sua filosofia pedagógica, são comparados ao movimento da organicidade 

da vida humana e de toda sua natureza: germinação, cultivo, surgimento e 

desenvolvimento. Para Stanislávski, a arte de atuar se torna bem mais simples quando 

compreendemos que ela faz parte de uma relação harmônica com a própria natureza, e é 

nessa premissa que encontramos o senso de verdade apontado pelo mestre. 

Vinícius Albricker (2014) enfatiza o fato de que para o ator e a atriz estarem presentes a 

todo instante na cena é sugerido que eles estejam em comunhão aos elementos do 

“sistema”, sendo necessário que todos sejam trabalhados, já que são interdependentes. Se 

algum desses elementos não for considerado, compromete todo o andamento do processo 

de criação. Albricker discorre sobre o assunto da seguinte forma:  
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Seguindo o raciocínio de Stanislavski, podemos entender o sistema como um 

grande organismo vivo, um circuito onde todos os componentes são todos 

interdependentes. Se um componente falha, todos os outros são prejudicados e o 

circuito não funciona. (ALBRICKER, 2014, p. 29). 

Desse modo, fica em evidência a importância dos intérpretes se ajustarem ao “sistema” 

como um todo, estando atentos aos elementos que devem ser trabalhados em conjunto 

para que a vida flua no palco e o “circuito”, como disse Albricker (2014), funcione e ajude 

o ator e a atriz no processo criativo. Entretanto, ressaltamos que os elementos do 

“sistema” podem ser compreendidos separadamente para aplicação de exercícios práticos, 

inclusive. Mas em cena, ele deve estar presente como um todo, uma vez que seu sucesso 

efetivo depende desses elementos interligados presentes no momento da atuação do papel. 

Porém, para realização desta dissertação, vamos fazer um recorte destacando alguns dos 

elementos que serão mais úteis se apresentados destacadamente para análise sobre a 

construção do papel Sarah de Harold Pinter. 

Declan Donnellan, por sua vez, é um diretor britânico contemporâneo e bastante ativo 

nos dias atuais. Assim como Stanislávski, Donnellan aprecia uma atuação viva, genuína 

e orgânica. Donnellan, da mesma maneira que o mestre russo, não parece pretender que 

seu livro seja uma gramática de atuação, contendo fórmulas prontas e verdades únicas no 

que tange a arte de atuar. Pelo contrário, o autor relata que seu livro é uma grande mentira 

que tenta contar uma história que possivelmente pode ser útil aos atores. Ou seja, o que é 

descrito em sua obra, são sugestões que podem ajudar os artistas cênicos a enfrentar os 

desafios que possam surgir durante o processo criativo. Para o autor, os problemas de 

atuação são relativos aos bloqueios vivenciados pelos intérpretes na sala de ensaio e em 

cena. Na tentativa de apresentar soluções, Donnellan sugere estratégias que podem 

revelar e resolver os problemas relativos aos entraves dos atores. Sendo assim, o que 

Donnellan propõe em sua obra são procedimentos que auxiliam os atores a contraporem-

se aos bloqueios cênicos, para que assim o atuante seja capaz de estar presente nas cenas 

de forma ativa, permitindo que a vida flua no palco. 

Declan Michael Martin Donnellan, nascido em 1953, conhecido como Declan Donnellan, 

é encenador e diretor teatral inglês contemporâneo. Em 1981, Donnellan fundou, 

juntamente com Nick Ormerod, o grupo de teatro Cheek by Jowl, no qual sempre atuou 

como diretor artístico, produzindo mais de 30 espetáculos. A fundação do grupo inicia 

com a apresentação no Fringe do Festival de Edimburgo. A partir daí, surgem os convites 

para atuar em outros países, fazendo com o que grupo ficasse marcado por diversas turnês 
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internacionais, além de premiações em festivais teatrais com alcance mundial. É válido 

ressaltar que em razão da sua expressiva produção de qualidade e sucesso, o grupo traça 

sua jornada se tornando grande referência no teatro europeu, e por isso, Cheek by Jowl 

produz obras em inglês, francês e russo. 

O diretor britânico recebeu outros tantos prêmios por sua direção inovadora em diversos 

lugares do mundo, como em Londres, Paris, Nova York e Moscou. Donnellan foi 

nomeado diretor associado do Royal National Theatre de Londres, além de dirigir na 

Royal Shakespeare Company os espetáculos The School for Scandal, King Lear e Great 

Expectations. Em 2000 formou uma companhia de atores em Moscou no Festival 

Internacional de Teatro Tchekhov e, a partir daí, viajou para mais de 25 países levando 

suas produções. Donnellan também dirigiu o curta-metragem “The Big Fish” e o longa-

metragem “Bel Ami”. Donnellan ainda atuou na direção de espetáculos em festivais 

internacionais. 

É notório que o diretor britânico possui uma vasta experiência prática no campo das artes 

cênicas. No entanto, Donnellan só produziu um livro intitulado “O ator e o Alvo”. A obra 

foi publicada primeiramente em russo nos anos 2000, mas já em 2002 foi publicada uma 

versão original em inglês pelo próprio autor. Desde então, sua obra foi traduzida em 15 

idiomas diferentes, entre eles o francês, espanhol, alemão, italiano, romeno, chinês e 

tcheco. Existe uma tradução em português, ainda não publicada, que está sendo feita pelo 

Prof. Dr. Luiz Otavio Carvalho, professor da Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG, fundador e coordenador do Estúdio Fisções, e também pelo Prof. Dr. Vinícius 

Albricker, outro fundador e integrante do Fisções em Belo Horizonte, atualmente 

coordenador do Estúdio Fisções no Rio de Janeiro, além de professor da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. A obra de Donnellan é destinada a atores 

que visam sanar seus problemas práticos de atuação recorrentes nos processos cênicos. 

O diretor Declan Donnellan também é um grande admirador da arte pautada na atuação 

viva, que flui no palco de forma espontânea, autônoma e genuína. A grandeza de seu 

pensamento está em ver os artistas como compositores de suas criações a partir de suas 

próprias reações sobre o que ele denominou como Alvo. Pode-se dizer que Alvo é tudo 

que provoca o ator a reagir em cena. Segundo o autor, o Alvo pode ser concreto ou 

abstrato, mas ele sempre existe nas circunstâncias das cenas, basta que o atuante esteja 
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atento aos acontecimentos cênicos e abra os olhos para esses Alvos que estão presentes 

nas situações de cena.  

Para Donnellan não existe um ator/atriz mais talentoso que outro, existem bloqueios 

criados pelos próprios intérpretes que os impedem de viver verdadeiramente em cena, 

bloqueios estes que entravam o próprio fluxo da vida no palco. Em outras palavras, não 

existem atores mais talentosos que outros, existem atores mais bloqueados que outros. O 

diretor inglês esclarece esse assunto da seguinte forma:  

Em vez de declarar que ‘X’ é um ator mais talentoso que ‘Y’, é mais 

esclarecedor dizermos que ‘X’ é menos bloqueado que ‘Y’. O talento já está 

fluindo como se fosse a circulação sanguínea. Basta que dissolvamos o 

coágulo.” (DONNELLAN, 2015, p. 10, no prelo)  

A partir dessa citação, entende-se que para Donnellan atuar é algo inerente ao ser humano, 

desde que nascemos estamos preparados para atuar. O que impede os artistas de 

realizarem uma atuação fluida e crível são os bloqueios criados por eles mesmos ao longo 

da vida, tais como: o medo, a ansiedade, o desejo de querer controlar a situação. São esses 

e outros fatores que prejudicam significantemente os atores no momento de executar seu 

trabalho criativo de forma plena e genuína. Donnellan ainda sublinha que a atenção e a 

consciência são fortes aliadas dos atores. Quando um ator ou uma atriz estão conscientes 

e atentos, eles conseguem ver os Alvos e reagir em cena. Para ele, a atenção é fundamental 

para o artista atuar bem, já que estando atento é possível ver o que está circunstanciado 

nas cenas e reagir no instante presente.  

Donnellan faz uma ressalva sobre o sentido de ver. Para o diretor, ver é diferente de olhar 

e ele explica essa diferença. Segundo o encenador, quando olhamos para alguma coisa, 

escolhemos para onde olhar e essa escolha pode ser perigosa. Quando escolhemos onde 

olhar, desconsideramos aquilo que de fato nos provoca a reagir ativamente, pois podemos 

olhar sem prestar atenção, o que implica que não apreendemos verdadeiramente aquilo 

que está sendo olhado. Mas, quando vemos, prestamos atenção a algo que nos provocou 

a ver e imediatamente reagir a esse algo. Isso significa que estamos atentos às 

circunstâncias das cenas e aos Alvos presentes nelas, reagindo, consequentemente a eles. 

Nesse sentido, Donnellan articula o pensamento que diz respeito à atenção como parte 

fundamental do trabalho do ator e da atriz. O diretor enfatiza a ideia de atenção ao invés 

de concentração. No olhar de Donnellan, a atenção estimula o atuante a ver, ou seja, a 
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atenção está relacionada a ver Alvos nas cenas. Já a concentração impede o atuante de 

ver o mundo exterior e como consequência, voltar-se para si mesmo. Ele explica:  

A concentração mascara-se como se dissesse respeito ao outro; mas não é 

assim. A concentração finge voltar-se para o mundo exterior, mas não é assim. 

Optamos pela concentração em lugar da atenção porque podemos conduzir a 

concentração. A atenção é bem diferente. Ela é dada e precisa ser encontrada. 

(DONNELLAN, 2015, p. 23, no prelo) 

A partir da fala de Donnellan citada, entendemos que o mais prejudicial ao intérprete é 

voltar a atenção para si e ficar ensimesmado, tentando inventar ações para realizar no 

palco, ao invés de estar atento ao que se insere nas cenas, ou melhor, nas circunstâncias 

das cenas, para assim reagir de forma espontânea. Esse estado de olhar somente para si 

mesmo voltando a atenção para dentro da mente, pode ser considerado uma grande 

armadilha, pois coloca o atuante relacionando-se apenas com ele mesmo, negligenciando 

o que está a sua volta. Desse modo, abre-se espaço para entrar a sensação de medo, 

ansiedade e do controle, por consequência, fabricam-se os bloqueios que impedem os 

intérpretes de atuarem vivamente. 

Nessa lógica, Donnellan reforça a ideia do prestar atenção em diálogo com a ideia de 

imaginação, elemento fundamental para a criação artística. Segundo o encenador a 

imaginação é a capacidade que temos de criar imagens. Nesse sentido, Donnellan sugere 

que o artista esteja sempre atento ao mundo que o rodeia, pois ao prestar atenção e ver as 

coisas a sua volta, os atores armazenam esses registros, em conseguinte, munem-se de 

material criativo que alimenta sua imaginação. Para Donnellan, quanto mais vemos o 

mundo mais imagens serão armazenadas na memória, o que aumenta a capacidade de 

imaginar e criar. Com isso, a imaginação potencializa o trabalho do ator/atriz ao 

proporcionar a ponte entre a sensação sobre aquilo que se vê e aquilo se sente, e às 

respostas reativas do corpo. 

Apesar de não indicar o Alvo como um método de atuação, por considerá-lo apenas um 

provocador de reações nos atores, arrisco a dizer que particularmente acredito na ideia do 

Alvo ser um procedimento metodológico e busco explicar esse pensamento. Na medida 

em que o artista se vê desbloqueado e entra em um estado reativo aos Alvos presentes nas 

cenas, na minha opinião, isso já se constitui como um método que ajuda o intérprete a 

atuar. Na medida em que o atuante está livre dos bloqueios e reage aos Alvos, ele está 

conduzindo suas personagens, dando a elas direcionamentos específicos para reagir 

mediante acontecimentos das cenas. Saliento a palavra reagir ao invés de agir, porque o 
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diretor inglês assim o faz. Donnellan relata que toda ação no palco é fruto de uma reação 

provocada por algo que antecede essa ação. Nesse sentido, Donnellan explica que os 

atores estão sempre reagindo aos Alvos que os incitam a tomar uma atitude e reagir.   

Donnellan sugere também que o ator/atriz, ao invés de tentar ser a personagem, que eles 

“vejam através dos olhos da personagem”, fazendo a conexão entre ator, atriz e papel. 

Dessa forma, o intérprete é capaz de atuar de acordo com o que a personagem vivencia 

no palco. Donnellan explica também que os Alvos estão em constante transformação, 

logo, a personagem se transforma mediante a transformação dos Alvos. Sendo assim, 

enfatizo a ideia de que Donnellan não ensina a atuar ou construir personagens, mas sua 

estratégia acaba por permitir que a personagem seja delineada e construída a partir das 

suas reações aos Alvos em consonância com as circunstâncias das cenas. Portanto, 

encontrar em Donnellan um modo operacional capaz de oferecer substância concreta para 

construir personagens, pode ter uma relevância significativa para o artista da cena, o que 

torna Donnellan, ou melhor, a ferramenta Alvo de Donnellan, uma grande aliada nos 

processos criativos – fato que me estimulou a mergulhar cada vez mais nesse estudo 

donnelliano. 

Visto isso, ressalto que a construção do papel sempre foi algo que me motivou a querer 

aprofundar no estudo sobre atuação. Em minhas experiências práticas, busquei 

compreender meus processos para alcançar uma atuação com qualidade, sempre 

pensando no meu trabalho, na minha entrega enquanto atriz e como eu conseguiria 

construir uma personagem que estivesse viva de fato, presente, ativa, reagindo às 

circunstâncias da cena de forma espontânea e expressiva. Ou seja, busquei encontrar 

caminhos que me dessem possibilidades de estar inteira no papel, caminhos que pudessem 

traduzir os propósitos estudados e definidos por mim e pela equipe, para promover a 

existência de uma personagem com qualidades técnicas que estimule o público a manter 

o interesse pela peça. A comunicação da obra de forma instigante para o espectador tem 

uma grande importância, afinal, quando o público está diante de uma atuação que lhe 

toca, que promove uma comunicação integrativa e efetiva, automaticamente ele ficará 

mais satisfeito após o término da peça. Da mesma forma, desejamos que a plateia esteja 

conectada a nós, artistas da cena, estando presente e atenta a todas as situações cênicas, 

junto com as personagens. 
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Entrei para graduação com o propósito de encontrar procedimentos metodológicos que 

pudessem me ajudar nesse processo de descoberta sobre como construir uma personagem. 

Durante a minha trajetória no Curso de Graduação em Teatro da Escola de Belas Artes 

da Universidade Federal de Minas Gerais, pude vivenciar muitas experiências nas 

diversas disciplinas oferecidas. Paralelamente, trabalhava como atriz na cidade de Belo 

Horizonte. Essas duas vidas foram sendo mescladas e comparadas, uma vez que 

revelavam aspectos controversos no que diz respeito ao fazer teatral. Foi quando conheci 

o Estúdio Fisções e imediatamente me encontrei nele, me identifiquei com o trabalho e 

os procedimentos metodológicos utilizados neste grupo. Posso afirmar que encontrei 

nesse grupo de pesquisa caminhos que me ajudaram a pensar e alcançar essa meta: 

encontrar estratégias procedimentais que me proporcionaram uma qualidade de atuação 

viva. 

Este Estúdio é um Laboratório que tem por princípio treinar atores em atuação cênica a 

partir da utilização da ação física segundo os princípios de Stanislávski (1863-1938). O 

professor e coordenador do Estúdio, Luiz Otavio Carvalho, desenvolve uma série de 

exercícios na construção de partituras de ação física, sempre circunstanciadas em um 

texto dramático de dramaturgos reconhecidos. Nesses exercícios, praticávamos reações 

ao espaço, à palavra, ao parceiro de cena, aos objetos cênicos e, destacadamente, à 

conduta de personagens em diferentes contextos. Na maioria das vezes, esses atores, que 

chegam a participar desses exercícios de treinamento, se demonstram com dificuldades, 

ou seja, bloqueados. Para isso, o professor utiliza a ferramenta Alvo, sistematizada pelo 

diretor britânico Declan Donnellan (1953-), como metodologia de facilitação para a 

prática da ação física. Dessa forma, cenas de peças de dramaturgos renomados da 

literatura dramática são encenadas como exercícios de aplicação prática do treinamento. 

Outro fato que me marcou significativamente durante o Curso de Teatro, na UFMG, foi 

a Disciplina sobre encenação de peças do dramaturgo inglês Harold Pinter (1930-2008), 

ministrada, também, pelo professor Luiz Otavio Carvalho. Pudemos ler, dentre as vinte e 

nove peças do autor, dezessete peças, com tradução do próprio professor, e outras duas, 

com tradução de outros tradutores, além de quatro sketches de revista, publicados nos 

Cadernos de Teatro nº 120. Ao longo dessas leituras, o professor estudava as 

características da dramaturgia, das personagens, da linguagem pinteriana por meio de 

autores renomados da literatura crítica teatral, tais como Martin Esslin, John Russell 

Taylor, Christopher Innes, entre outros. Paralelamente, fazíamos exercícios práticos de 
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composição cênica em que podíamos experimentar essa linguagem e a construção das 

personagens no jogo prático cênico pinteriano. 

Ao atingir o momento, então, de realizar o meu Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) 

como parte dos requisitos para aquisição do título de Bacharel em Interpretação Teatral, 

escolhi uma peça de Harold Pinter para encenar. A peça eleita foi “Amante” (The Lover), 

escrita em 1962, com a tradução do professor Luiz Otavio Carvalho. Como não poderia 

deixar de ser, convidei o professor para também dirigir o exercício cênico, pois tinha a 

intenção, com esse exercício cênico, de apresentar os resultados dessa singela bagagem 

de conhecimento que adquiri na graduação. 

Esse trabalho de conclusão de curso (TCC), foi uma grande realização, por contemplar 

minhas expectativas quanto aos procedimentos e pesquisas usadas para a montagem na 

época. A partir dele, me senti instigada a dar continuidade aos estudos, por isso, na 

intenção de me aprofundar na pesquisa teórica sobre os procedimentos nos quais tive a 

oportunidade de experienciar, decidi ingressar no mestrado, a fim de analisar 

detalhadamente meu processo, que parte do desejo de dar seguimento e compartilhar uma 

pesquisa que tanto me marcou e abriu caminhos para meu entendimento enquanto atriz e 

pesquisadora.  

Tive a oportunidade de ser orientada pela professora Dra. Letícia Mendes de Oliveira, 

que despertou em mim um olhar mais apurado sobre essa pesquisa, me conduzindo a um 

caminho mais acadêmico de análise, tornando-me capaz de transpor minha experiência 

prática em palavras desta dissertação. No entanto, novamente convidei o professor Luiz 

Otavio Carvalho para fazer parte dessa nova jornada de pesquisa mais intensa do 

mestrado, pois ele acompanhou todo meu processo na graduação e participou ativamente 

dessa minha escolha em dar continuidade a esse estudo. Ao desenvolver um estudo mais 

aprofundado no mestrado, consegui, a partir da experiência realizada no meu TCC, 

adquirir um olhar mais sistemático e analítico sobre a prática em questão, que parte de 

registros e memórias entrelaçados ao estudo dos autores responsáveis pela realização 

plena dessa pesquisa. 

Para alcançar minha meta de realizar um trabalho de construção de personagem com 

qualidades artística capaz de sensibilizar e comunicar com o público de forma efetiva, 

busquei conhecimentos específicos que originaram minha pesquisa prática em 2017. Na 

mesma medida, buscamos construir uma linha de pensamento na dissertação capaz de 
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contemplar toda investigação, desde a análise da obra “Amante” e a construção de Sarah, 

até os procedimentos experenciados na prática. Realçam-se assim, as ferramentas de 

atuação trazidas por Stanislávski, no que se refere a construção do papel, bem como as 

estratégias de atuação de Donnellan para o desbloqueio dos atores, ligando os pontos de 

intercessão entre os dois procedimentos metodológicos utilizados para criação de Sarah. 

Os caminhos percorridos para produção desta dissertação, no que tange a análise da peça 

“Amante”, assim como o estudo sobre a criação da personagem pinteriana entrelaçando 

Stanislávski e Donnellan, perpassam por uma revisão bibliográfica sobre os autores em 

questão. Afim de aprofundar em estudo e explanar nossa prática de forma mais clara e 

compreensível, abrangemos a pesquisa teórica para melhor elucidação da trajetória 

percorrida no processo e assim articular argumentos conceituais mais esclarecedores que 

definem a prática da montagem. 

Para dissertar sobre a análise da obra de Pinter, usamos como referência principal Martim 

Esslin (2018), que aborda não só a linguagem pinteriana, mas todo o contexto do teatro 

do Absurdo, no qual Pinter se insere. Também recorremos ao autor Ronald Hayman 

(1975) Guido Almansi (1962) e Christopher Innes (1992) que falam sobre as 

características mais marcantes da linguagem de Pinter e suas especificações, abordando 

também as peculiaridades das personagens pinterianas nas obras do dramaturgo. Junto a 

isso, revisamos a obra “Amante”, para elucidar e sustentar nosso discurso sobre a 

utilidade dos procedimentos metodológicos stanislávskianos e donnellianos. 

Em Stanislávski, tivemos como referência principal seu livro, Trabalho de ator, 2017. 

Além do livro de Stanislávski, buscamos outros teóricos que falam sobre o diretor russo, 

como Knebel (2016), aluna de Stanislávski, D’Agostini (2018) e estudos mais recentes 

sobre a obra e o “sistema” do mestre russo, que vemos em Vássina (2016). Para além 

desse material citado como base da pesquisa, fizemos uso de dissertações, teses e outros 

materiais, como lives e cursos online realizados em 2020, referentes ao mestre russo. 

Em relação a Donnellan, percebemos que o material de estudo sobre o diretor inglês é 

mais limitado. Existem poucas pesquisas sobre o autor inglês no Brasil, apesar de ser um 

diretor muito conceituado e ativo em outros países. Por esse motivo, usamos como 

referência base o livro de Donnellan “o ator e o Alvo” traduzido pelo professor doutor 

Luiz Otavio de Carvalho (UFMG) e o professor doutor Vinicius Assunção Albricker 

(UNI-RIO), tradução ainda não foi publicada. Para além desse material, lemos a 
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dissertação de Camila Vaz (2018) e a dissertação de Vinícius Albricker (2014), que foram 

integrantes do grupo fisções, sendo uns dos poucos estudos que viabilizam as estratégias 

e procedimentos de atuação trazidos por Donnellan.  

Nesse sentido, para apontar as estratégias usadas por nós sob a conduta dos princípios 

stanislávskianos e donnellianos de forma interligada e apresentar sua eficiência no 

trabalho de construção da personagem Sarah da peça “Amante”, fizemos análise da peça 

e da personagem citada. A partir daí, buscamos clarificar de forma conceitual os 

princípios de ambos diretores em questão para, posteriormente apontar de que forma as 

ferramentas metodológicas criadas por eles se tornaram relevantes na resolução de 

diferentes problemas enfrentados na sala de ensaio. 

Sendo assim, esta dissertação será dividida em três capítulos. No primeiro capítulo, 

vamos apontar alguns aspectos do teatro do absurdo para contextualizar a dramaturgia de 

Harold Pinter dentro desse universo. A partir disso, abordaremos as características 

principais da dramaturgia de Pinter e as peculiaridades que envolvem a escritura do 

dramaturgo. Vamos verificar suas estratégias de linguagem e destacar em seus textos seu 

olhar sobre a criação de suas personagens, assim como as relações estabelecidas por elas 

e o jogo de significações comportamentais que são criadas nas situações vividas em cena. 

Damos ênfase às personagens dentro de recortes de suas vidas, deixando em evidência o 

jogo do presente como definidor das identidades das personagens no palco. Focamos aqui 

na peça “Amante”, e analisamos as especificações da escrita do dramaturgo dentro dessa 

obra, assim como as personagens inseridas no contexto dessa peça, em destaque para a 

personagem Sarah. 

No segundo capítulo, vamos apresentar os procedimentos metodológicos de Stanislávski, 

no que se refere a uma pedagogia teatral, com ferramentas eficazes para auxiliar os 

atuantes no processo de construção de personagens. A ideia é apresentar os princípios 

stanislávskianos com destaque para alguns elementos do “sistema” de Stanislávski, 

utilizados na prática da montagem de “Amante”. Dessa maneira, conseguimos evidenciar, 

no terceiro capítulo a real importância desses procedimentos metodológicos usados no 

processo, no que tange a construção das personagens pinterianas, sobretudo, Sarah.  

Para além dos princípios stanislaviskianos, trazemos a ferramenta metodológica criada 

pelo diretor Declan Donnellan, o já mencionado Alvo. Ferramenta que auxilia os atores 

em seus processos de criação contra os possíveis bloqueios, liberando-os das amarras de 
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tudo que pode causar paralisia em cena. Conduz-se assim a construção da personagem 

pautada no jogo do instante, a partir de reações vivas e expressivas dos atuantes. Vamos, 

com isso, procurar elucidar sua funcionalidade e suas contribuições na prática de atuação 

cênica. 

No terceiro capítulo, verificamos os procedimentos metodológicos e sua importância na 

nossa prática através de exemplos de cenas, além de demonstrar os caminhos que 

percorremos ao fazer uso das ferramentas dos diretores supracitados. Vamos apontar em 

que circunstâncias foi necessária sua utilização e evidenciar os momentos nos quais foi 

preciso usar os princípios stanislavskianos para alcançar a meta de entender os caminhos 

para se construir o papel pinteriano. Mostraremos também em que situações cênicas 

houve os bloqueios e como o Alvo, de Donnellan, foi preciso e eficaz para a libertação 

do medo e da incapacidade de reação, auxiliando no trabalho de construção do papel 

Sarah.   

Para tanto, vamos trazer algumas experiências iniciais na sala de ensaio, apontar as 

dificuldades e os desafios vivenciados no início da montagem. Vamos descrever os 

problemas experenciados ao utilizar outros modos operacionais de atuação que não se 

adequavam a obra de Pinter, já que não avançávamos no processo criativo. Para melhor 

descrever toda essa problemática, vamos apresentar nesse capítulo alguns depoimentos 

do meu colega de cena, Gustavo Andrade, verificando o cruzamento de seu pensamento 

acerca do processo junto ao meu. Dessa forma, acreditamos ficar mais esclarecedor as 

angustias e frustrações vividas nesses primeiros momentos de experimentações com a 

obra pinteriana, antes de introduzir os princípios stanislavskianos e donnellianos no 

processo. 

Esses exemplos que trazemos a partir de uma prática, demonstram como tais 

procedimentos metodológicos entrelaçados foram grandes aliados no nosso processo na 

sala de ensaio, bem como durante todos os dias de apresentação da peça. Portanto, nesse 

capítulo, traremos uma reflexão sobre como os procedimentos de Stanislávski e 

Donnellan, trabalhados em convergência, contribuíram para construção de personagens 

específicas da dramaturgia de Pinter em uma linguagem do Teatro do Absurdo, com todas 

as características e peculiaridades que existem no universo pinteriano. Dessa forma, 

inserimos uma discussão sobre a possibilidade de adquirir uma atuação mais atraente, 

com personagens orgânicas e expressivas. 
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Em suma, ao analisarmos a peça “Amante” de Pinter e meus processos de forma 

detalhada, bem como a compreensão das bases estruturantes para construir a personagem 

Sarah, esperamos trazer as seguintes reflexões: O que há de tão peculiar na obra 

pinteriana? Por que optamos em usar as ferramentas metodológicas trazidas por 

Stanislávski e Donnellan na nossa montagem? Como se deu a utilização desses 

procedimentos metodológicos? Qual sua importância no nosso processo? De que forma 

essas metodologias nos ajudaram a criar uma personagem de Harold Pinter? Quais as 

especificações dessas personagens e suas implicações?  

Buscaremos, em conseguinte, trazer reflexões a cerca dessas questões levantadas ao 

dissertar como foi possível que essas duas ferramentas apresentadas, com pontos de 

intercessão entre si no caminhar do processo, compactuarem de princípios aproximados, 

tornando-as funcionais e complementares, de modo a auxiliar-me na construção da 

personagem em estudo. Após demonstrarmos a convergência entre os dois teóricos e o 

uso de suas estratégias de atuação para construir Sarah, finalizamos essa dissertação nas 

considerações finais, resgatando os principais pontos abordados e discutidos. Deixamos 

por fim, nossa experiência para possíveis reflexões sobre as possibilidades da utilização 

desses procedimentos em outros processos de criação e como eles, em diálogo, poderiam 

contribuir com outros artistas da cena em seus processos cênicos. 
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CAPÍTULO 1: ELEMENTOS ESTRUTURANTES DE DRAMATURGIA COM 

ÊNFASE NA PEÇA “AMANTE” DE HAROLD PINTER. 

                         

Para realizar a pesquisa sobre a construção da personagem pinteriana, sobretudo da peça 

“Amante”, precisávamos construir um conhecimento específico relacionado à 

dramaturgia com a qual estávamos para trabalhar na época. Dessa forma, passamos a 

refletir sobre as características estruturantes do Teatro do Absurdo. Isso devido ao fato de 

o autor por nós eleito, Harold Pinter, ser classificado, por estudiosos do teatro, como um 

autor do Absurdo. 

Este capítulo, então, abordará aspectos específicos da dramaturgia do Absurdo e o 

contexto histórico em que ela se manifesta, que ao nosso ver, influencia a escrita dos 

dramaturgos dessa época. Apresentaremos um panorama sobre os aspectos mais 

relevantes do Teatro do Absurdo, a partir dos conceitos dados por Martin Esslin (2018), 

a fim de contextualizar a dramaturgia de Harold Pinter como parte dessa manifestação 

dramatúrgica. 

A seguir mencionaremos os aspectos expressivos da dramaturgia de Harold Pinter, com 

destaque para sua peça teatral “Amante”. No que se refere a dramaturgia de Pinter, 

utilizaremos análises dadas por Guido Almansi (1962), Christopher Innes (1992), Matin 

Esslin (2018) e Ronald Hayman (1975), autores que abordam as obras do dramaturgo de 

forma crítica e minuciosa, trazendo grandes contribuições para o estudo sobre Harold 

Pinter. 

1.1 Aspectos Estruturantes sobre o Teatro do Absurdo 

O Teatro do Absurdo surge em meados do século XX, imerso a um contexto de grandes 

conturbações da humanidade, provocados pelo flagelo de um mundo bipolar, dividido por 

uma intensa disputa por áreas de influência territoriais, em que os países representantes 

dos sistemas político-econômicos, Estado Unidos e União Soviética, se digladiam em 

nome do capitalismo e do socialismo, respectivamente. Essa disputa ideológica 

promovida pela Guerra Fria, assim como todas as questões relacionadas a ela (sociais, 

políticas, econômicas, tecnológicas, científicas, artísticas e culturais) imersas a este 

universo, reverberam nos artistas daquela época. Em um mundo pós segunda guerra 

mundial, os questionamentos acerca da compreensão da vida e o sentido da existência 
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passam a ser constantes neste contexto, como uma manifestação reativa aos 

acontecimentos da época. Todo o fundamento racional do mundo é colocado em xeque, 

tornando-se alvo de críticas e dúvidas sobre a racionalidade lógica e a própria ciência que 

imperavam até então como cerne de verdades e orientações para o ser humano.  

Segundo Martin Esslin (2018), o Absurdo em si é a representação da ausência de 

compreensão do ser humano moderno e contemporâneo diante de suas pretensões 

humanistas e da realidade em que vive, o que sugere uma antítese da situação do sujeito 

contemporâneo. Ou, de acordo com o dicionário Houaiss1, significa: 

“que se opõe à razão e ao bom senso; que é destituído de sentido, de racionalidade; 

contrário a sensatez e ao bom senso; coisa absurda, disparatada”, ou ainda, como define 

Ionesco:  

Absurdo é aquilo que não tem objetivo...divorciado de suas raízes religiosas, 

metafísicas e transcendentais, o homem está perdido; todas as suas ações se 

tornam sem sentido, absurdas, inúteis (apud ESSLIN, 2018, p. 23).  

Em grande parte das obras dessa manifestação teatral, encontramos diálogos com palavras 

e frases sem sentido convencional, como se essa nova formatação dramatúrgica tivesse 

criado um mundo exclusivo para si. No entanto, vemos que as situações descritas na trama 

são totalmente cotidianas, semelhantes ao nosso mundo exterior. O Teatro do Absurdo, 

na verdade, traz a realidade do cotidiano e desvenda o absurdo vivenciado pelo sujeito na 

sua própria rotina em diferentes situações do dia a dia. 

Martin Esslin (2018) nos explica o desejo dos dramaturgos do Absurdo em relação ao 

espectador: “querem que relacionemos as suas abstrações linguísticas à essência de nossa 

condição humana, como a experimentamos como indivíduos” (ESSLIN, 2018, p.17). Para 

Esslin, o Teatro do Absurdo é uma reação radical do que tínhamos enquanto teatro 

realista. Paulo Frances (apud ESSLIN, 2018, p.18), um estudioso do Teatro do Absurdo, 

afirma que essa manifestação teatral deve ser encarada como um meio, ou um instrumento 

crítico para compreendermos o contexto de uma época.  

O Teatro do Absurdo não deve ser jamais encarado como um objetivo a ser alcançado 

pelos sujeitos em detrimento daquilo que eles veem como se fosse a única forma de 

sobrevivência dos indivíduos, com todas as contradições que a obra remete sobre a 

 
1 (https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v5-4/html/index.php#1/2020)  

 

https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v5-4/html/index.php#1/


33 
 

humanidade. O Absurdo deve ser olhado como uma reflexão sobre a sociedade, buscando 

formas de entendimento da mesma e do mundo em que estamos inseridos no contexto 

contemporâneo. Afinal de contas, o Teatro do Absurdo procura expressar toda falta de 

sentido que cerca a humanidade, dos pensamentos que abarcam os discursos racionalistas 

e a ausência de posturas racionais através de seu repúdio à própria racionalidade. 

É fato que o Teatro do Absurdo foi imensamente incompreendido por críticos e 

comentaristas, justamente por ser algo que foge dos padrões de outrora, que antecedem 

ao século XX, fazendo parte de uma nova convenção teatral ainda sem muitas definições 

que a explique. Afinal, o Teatro do Absurdo não foi pensado para ser um movimento 

organizado em que os dramaturgos se juntam e criam uma nova estrutura do drama. Os 

autores do Absurdo dos anos 1950 apenas faziam seu teatro, pautado nas questões 

pertinentes e emergentes de sua época, caracterizado principalmente pela lógica do 

existencialismo e pela falência da linguagem que traduz a falha da comunicação entre os 

sujeitos.  

Esslin (2018) afirma que por serem peças dentro de uma nova estruturação de escrita, 

quando vistas, analisadas e julgadas pelas velhas normas e critérios, são consideradas 

importunas, inconvenientes e impertinentes. Esse tipo de dramaturgia foge dos padrões 

da considerada “boa peça” com personagens reconhecíveis, temas muito bem explicados 

e histórias com início, meio e fim. Esslin explica a diferença entre a “boa peça” e a peça 

do Absurdo da seguinte forma:  

...a boa peça sempre teve um tema inteiramente explicado, cuidadosamente 

apresentado e afinal resolvido, mas essas muitas vezes não têm começo nem 

fim; a boa peça sempre foi um espelho da natureza a retratar as maneiras e os 

trejeitos da época em quadros detalhadamente observados, mas essas muitas 

vezes parecem ser o reflexo de sonhos e pesadelos; a boa peça sempre 

dependeu de diálogo espirituoso ou perspicaz, mas essas muitas vezes 

consistem em balbucios incoerentes. (ESSLIN, 2018, p. 21) 

De acordo com a citação, o crítico nos aponta o que é considerado uma boa peça, traçando 

a diferença entre o que é considerado bom, nos parâmetros da época e o Teatro do 

Absurdo. Enquanto a boa peça parte de uma história linear, com uma introdução, 

progressão de tensão no conflito apresentado e final definido, o Absurdo fica em aberto 

tanto no que diz respeito à criação de uma história, bem como ao desenvolvimento do 

conflito. Os finais ficam, muitas vezes, em aberto ou ambíguos para que o espectador faça 

suas conclusões. Vemos também que a boa peça se faz pelas maneiras adequadas, 
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consideradas naturais para uma época, já o Absurdo, trabalha na contramão, trazendo a 

tensão de uma forma não real que mais parece um pesadelo, e, por último, os diálogos da 

“boa peça” são coerentes e lógicos, enquanto no Absurdo, as relações e as conversas 

parecem falas praticamente incoerentes e murmuradas. 

É importante salientar que o Teatro do Absurdo vai além da simples delação sobre a 

condição humana. Ele apresenta essa condição de forma direta, escancarada, através de 

imagens teatrais em cena, ou seja, uma integração entre o conteúdo e a forma do fazer 

teatral. O Absurdo, ignora a necessidade de enredo, bem como a consistência básica das 

personagens com todo seu histórico de vida singular pré-estabelecido.  

No Teatro do Absurdo, prevalece o ocorrido do momento, sendo efetivamente um teatro 

de situação, contrapondo aquela velha ordem de ser um teatro de acontecimentos dentro 

de uma sequência linear que diz muito menos sobre os indivíduos em situações reais. Seu 

objetivo é provocar no espectador a sensação da complexidade que existe em uma simples 

situação corriqueira da vida. Dessa forma, os dramaturgos do Absurdo acreditam que é 

possível chegar muito mais perto da realidade do que traçar uma linha de 

desenvolvimento de uma história “bem feita”, que muitas vezes não terá a potência e o 

alcance necessário para instigar o olhar crítico do público sobre sua própria existência.  

O teatro do Absurdo traz também um outro aspecto interessante que é a imposição de 

uma certa desvalorização da linguagem em função das imagens que são construídas no 

palco, ou melhor, o que se vê no palco é imensuravelmente superior a própria fala dita. 

Esslin explica essa questão da seguinte forma: “O elemento da linguagem ainda 

desempenha papel importante nessa concepção, mas o que acontece no palco, transcende, 

e muitas vezes contradiz, as palavras ditas pelas personagens.” (ESSLIN, 2018, p.25). 

Esse formato de estrutura do Absurdo é o que o edifica e o torna inusitado e potente. 

Diante disso, é importante salientarmos que o Teatro do Absurdo, por mais obscuro que 

pareça, fugindo da proposta das peças teatrais convencionais de até então, nada mais é do 

que uma formatação ressignificada. Esslin (2018) explica que essa manifestação teatral, 

como qualquer outro movimento de vanguarda, quase nunca surge sem precedentes como 

algo inusitado ou autêntico em sua plenitude. Acreditamos que todos nós, pensadores, 

pesquisadores, estudiosos, entendemos essa explicação como um exemplo não só para as 

artes, mas para todo e qualquer movimento cultural ou intelectual de quaisquer setores 
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que abrangem os direcionamentos do pensamento e do comportamento humano em 

sociedade.  

Seguindo essa lógica, abrimos um parêntese para uma discussão na qual podemos 

considerar que o Teatro do Absurdo traz grandes contribuições, na medida em que 

provoca reflexões relacionadas à condição humana que reverberam nos dias de hoje. O 

Teatro do Absurdo instiga o olhar crítico sobre o mundo e os sujeitos sociais que nele 

estão inseridos. O Absurdo levanta questionamentos acerca dos indivíduos e suas relações 

com o outro, consigo mesmo e com o mundo, pautados em uma busca pela compreensão 

sobre o sentido da vida. Em virtude dos reflexos dessa poética teatral ainda na atualidade, 

reafirmamos que o Teatro do Absurdo não é uma linguagem teatral que surge 

aleatoriamente, sem influência de nenhuma outra estética, tampouco o Teatro do Absurdo 

se acaba no contexto do século XX. Existe no universo das artes, bem como em outros 

campos da intelectualidade e da cultura, resquícios de pensamentos e filosofias que 

transbordam e atravessam tempos e consciências, agregando novas formas de se pensar a 

arte e a sociedade.  

Nesse sentido, retomando o contexto em que essa poética teatral fora produzida, 

constatamos que o Teatro do Absurdo se baseia em antigas tradições e até mesmo 

arcaicas. O que se torna novidade então na estética do Absurdo, entre outros aspectos, é 

a forma como ele combina esses antecedentes, chegando ao espectador como algo 

inovador, revolucionário e incompreensível, quando na verdade o que se vê é nada mais 

que a expansão e o desenvolvimento de rotinas de um indivíduo comum, supernormal e 

aceitável aos padrões convencionais, porém, em perspectivas e contextos diferentes. 

Essas perspectivas, quando confrontadas com o olhar treinado do espectador acostumado 

a ver um tipo de teatro estritamente definido, baseado em convenções naturalistas ou de 

uma poética padronizada, são então acusadas de ser substanciado de uma narrativa vazia, 

desordenada ou sem nexo. Se formos adentrar nessas questões, encontraremos todos os 

elementos de um teatro de revista, por exemplo, ou a exemplo de Esslin (2018), podemos 

comparar o Teatro do Absurdo à história de “Alice no País das Maravilhas”, em que Alice 

vai para um mundo onde criaturas fantásticas, animais e objetos comuns possuem vida, 

falam como os humanos e fazem parte de todos os acontecimentos que existem na trama. 

Segundo Esslin, nesse texto encontraremos uma estética muito próxima do Absurdo, 

porém, por ser considerada tradicional é bem quista pelo público.  
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Portanto, o Teatro do Absurdo apresenta combinações do tradicional com variações novas 

que exprimem a problemática do mundo contemporâneo, alargando sua constituição. 

Nesse sentido, esse teatro traduz a convergência das inquietações inteiramente 

contemporâneas com elementos como o “Teatro puro”2, as palhaçadas, as brincadeiras, a 

loucura, o nonsense verbal e a literatura de sonhos composta por fantasias e alegorias. O 

velho e o novo se mesclam abrindo espaço a uma nova formatação mais expandida, 

abarcando as preocupações desse contexto, que visa justamente causar um efeito mais 

profundo no público, devido a própria complexidade do momento em que os sujeitos 

humanos se inserem. Em suma, o problema da aceitação desse teatro é que o Absurdo é 

composto por outras formas de comunicação que contradiz ao que é comumente visto. 

Por esse motivo, há um bloqueio e uma resistência por parte do espectador que acaba por 

comprometer sua capacidade de percepção imaginativa, assim como a disponibilidade 

desse público em compreender de fato o que possa constituir uma peça de teatro.  

Para além disso, vale realçar que nos deparamos com diferentes pensamentos entre os 

próprios dramaturgos do Teatro do Absurdo em relação a forma e conteúdo da estética 

do fazer teatral. Os dramaturgos do Absurdo são escritores independentes e isolados, sem 

consciência de estarem produzindo uma nova dramaturgia em comum, segundo Esslin 

(2018). No entanto, todos têm em comum a imensa sensibilidade: buscam disseminar em 

suas obras as preocupações, os anseios, as angústias, os sentimentos e os pensamentos 

que envolvem o mundo contemporâneo. Todavia, fica em evidência a liberdade de cada 

um desses escritores para encontrar sua própria expressão artística dentro de um cenário 

cultural de uma época, transformando o Teatro do Absurdo na representatividade mais 

apropriada para dar significado e exprimir o contexto contemporâneo vigente. 

Dentro dessa perspectiva, destacamos diversos autores que escreviam sob a ótica do 

Absurdo, como Samuel Beckett (1906-1989), Arthur Adamov (1908-1970), Eugène 

Ionesco (1909-1994), Jean Genet (1910-1986) e o autor de quem vamos utilizar uma de 

suas peças nesta dissertação, Harold Pinter (1930-2008). Todos com suas singularidades 

e formas diferenciadas de escrita. No entanto, é compreensível que os autores pioneiros 

nesse processo exercessem influências nos outros que chegavam. 

 
2 Efeito cênicos abstratos tais como os que são familiares no circo ou no teatro de revista, no trabalho 
de malabaristas, acrobatas, toureiros e funâmbulos. (ESSLIN, 2018, p. 282). 
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No nosso caso, podemos corroborar com o pensamento de Esslin em dizer que Harold 

Pinter fora influenciado por Beckett e Ionesco, no início de suas produções dramatúrgicas. 

Christopher Innes (1992) elucida essa influência partindo da comparação entre uma das 

primeiras obras de Pinter “Um Pequeno Incomodo” (1959) e a obra de Samuel Beckett o 

romance “Molloy”. A obra “Zelador” (1960) de Pinter também fora associada a obra 

“Esperando Godot” de Beckett, tendo em vista o momento em que ambos autores utilizam 

ferramentas muito próximas em sua formatação dramatúrgica, incluindo a lógica 

existencialista, bem como monólogos que descrevem a condição e a postura de suas 

personagens imersas em uma total falta de comunicação entre elas. Podemos apontar que 

as primeiras obras de Pinter possuem caráter existencialista e onírico: “O Quarto”, “O 

Elevador “e “A Festa de Aniversário” (The Room, The Dumb Waiter e The Birthday 

Party) são obras que sustentam a noção de Teatro do Absurdo em seus textos. Por essa 

razão, para Innes (1992), Pinter fora associado ao Teatro do Absurdo, apesar de que no 

decorrer de sua carreira, sua forma de escrita sofrera modificações significativas. Suas 

peças passam a receber elementos de caráter social nas realidades particulares de suas 

personagens, não sendo, porém, essas características elementares capazes de tirá-las da 

concepção de Teatro do Absurdo. 

O fato é que a estruturação das situações apresentadas em suas peças é completamente 

fora das convenções teatrais e sociais, mantendo-o assim dentro das características da 

dramaturgia do Absurdo. Essa é inclusive uma das pautas dessa estética teatral, e Pinter 

a faz com muita maestria. Esslin (2018) explica que as peças do Teatro do Absurdo visam 

a configuração de um caminho na dramaturgia que tem o propósito de criar no espectador 

um entendimento da peça como um todo, tendo como base dessa compreensão uma 

situação simples e corriqueira do cotidiano. Ao abandonar a psicologia do drama, as sutis 

caracterizações e a linearidade do teatro aristotélico, o Absurdo enfatiza o elemento 

poético na sua forma de escrita.  

Esslin (2018) ainda reafirma e acrescenta que a preocupação do Teatro do Absurdo não é 

de forma alguma com o formato convencional do teatro burguês, apresentando 

personagens e suas paixões, bem como seus destinos já pré-concebidos por autores da 

dramaturgia vigente, mas tem como proposta pensar nas situações individuais de cada 

personagem, seus fantasmas e demônios que assombram sua alma.   
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Nesse sentido, essa característica de não estabelecer uma fábula de tese ou realista pura3, 

em que acontecimentos são argumentados e defendidos em uma sequência lógica ao 

longo de uma história, é uma das particularidades desse Teatro. Prevalece aqui o recorte 

da vida, em que podemos constatar, a partir desse pequeno fragmento da vida, como os 

sujeitos se relacionam e se comportam diante de si mesmos e para com os outros. Para 

tal, Martin Esslin explica: 

Como o Teatro do Absurdo não tem por objetivo transmitir informações ou 

apresentar problemas ou destinos de personagens que existam fora do mundo 

interior dos autores, como não propõe teses nem debate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

proposições ideológicas, ele não se preocupa com a representação de 

acontecimentos, nem com a narração do destino ou das aventuras dos 

personagens, mas apenas com a apresentação da situação básica de um 

indivíduo. É um teatro de situação, em oposição a um teatro de acontecimentos 

em sequência, e por isso mesmo usa uma linguagem baseada na conformação 

de imagens concretas, mais que em argumentos ou falas discursivas. E já que 

está tentando apresentar uma sensação de existência, não pode investigar e 

muito menos resolver problemas de conduta ou de moral (ESSLIN, 2018, 

p.346).  

Entendemos com essa fala de Esslin que o Teatro do Absurdo não pretende ter nenhuma 

história bem resolvida, como define os parâmetros do teatro burguês. Ao mesmo tempo, 

não há revelação de qualquer proposta ideológica que possa gerar algum tipo de debate 

direcionado politicamente ou julgar condutas e a moral das personagens. O que vemos no 

Absurdo são situações concretas do dia a dia de um cidadão comum que vivencia seu 

cotidiano, onde não há por parte do dramaturgo a preocupação de descrever destinos de 

personagens ou suas histórias heroicas.  

O Teatro do Absurdo busca amparar o sujeito que perdeu a esperança em um mundo que 

nega a ele explicações e significados para sua existência. Por esse motivo, podemos dizer 

que a grande maioria dos artistas contemporâneos do século XX, não estão mais dispostos 

a aceitar formas de arte vinculadas a critérios e conceitos que produzam uma ditadura de 

valores e condutas, permeadas por certezas absolutas que tentam de todas as formas impor 

explicações para o ser humano no mundo. Diante disso, reafirmamos que o pensamento 

do Teatro do Absurdo reverbera nos artistas do século XXI, no que tange seu 

posicionamento sobre a arte teatral. Evidenciamos, dessa forma, uma conduta muito mais 

consciente desses artistas sobre sua função no universo que os cercam e sublinhamos mais 

 
3 Relacionada a fábula aristotélica, contendo uma temática consolidada. Refere-se ao conjunto de 
motivos que se constitui em uma sequência lógica das ações ou dos acontecimentos nos quais o 
dramaturgo recorre para sua escrita. 
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uma vez, a contribuição dessa poética teatral ainda nos dias de hoje. Constatamos com 

isso que essa manifestação dramatúrgica tem por objetivo destruir toda e qualquer barreira 

que estimule tal forma autoritária de pensar o mundo e a arte, valendo-se da tentativa de 

trazer a consciência do indivíduo confrontado à sua condição de vida. Portanto, o 

espectador do Teatro do Absurdo se depara com o despropósito das vidas em movimento 

no quadro social. Esslin nos acrescenta a esse discurso dando propriedades ao Teatro do 

Absurdo da seguinte forma:  

Por um lado, ele castiga, satiricamente, o absurdo das vidas vividas na 

ignorância e na inconsciência da realidade última. É a sensação do 

amortecimento e da insensatez mecânica das vidas semi-inconscientes, a 

sensação de “seres humanos destilando desumanidade” que Camus descreve 

em O mito de Sísifo. (ESSLIN, 2018, p. 344). 

Essa citação de Esslin nos leva a entender o Teatro do Absurdo como uma alusão ao tipo 

de teatro que não se desdobra em aspectos do indivíduo em meio às circunstâncias sociais 

fechadas em seus sistemas de valores, enraizados em critérios e conceitos que já não nos 

sensibilizam mais. Ou dentro de algum contexto histórico no qual se exibe histórias 

fantásticas, semelhantes à estrutura de um faz de conta, com possíveis soluções para um 

final feliz como era consolidado em outras formas de fazer teatro.  

O Teatro do Absurdo vai além, remete-nos ao ser humano imerso em situações em que é 

preciso fazer escolhas que fundamentam sua existência. Revela o absurdo das vivências 

humanas mergulhadas na ignorância e na insensatez. O Teatro do Absurdo demonstra, 

por fim, a luta constante da humanidade em busca de respostas que deem sentido à vida. 

Nesse sentido, Esslin levanta as seguintes questões relacionadas a essa poética teatral que, 

para ele, são respondidas na própria peça:  

Como se sente este indivíduo quando confrontado com a condição humana? 

Qual é a atitude básica com que ele enfrenta o mundo? Como é que se sente 

uma pessoa sendo ele? E a resposta é uma única, total, complexa e contraditória 

imagem poética que pode ser uma peça ou uma sucessão de imagens, umas 

completando as outras, isto é, o corpo da obra do dramaturgo. (ESSLIN, 2018, 

p. 348).  

A partir desses pontos levantados por Esslin nessa citação, entendemos que esses 

questionamentos são colocados em pauta por essa perspectiva do Teatro do Absurdo, que 

visa alcançar seu público de forma crítica, provocando reflexões conscientes nos 

indivíduos sobre sua própria condição de precariedade em ser e existir. 
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1.2 Aspectos Estruturantes sobre a Dramaturgia de Harold Pinter  

A partir dos aspectos apresentados sobre o Teatro do Absurdo, analiso aqui o dramaturgo 

Harold Pinter, sua forma de escrita e os caminhos que ele traça para suas composições. 

Ao conhecer e estudar o teatro de Pinter fiquei muito instigada com a estruturação de suas 

obras e como ele trabalha as personagens e suas relações na trama. Quanto mais eu 

pesquisava sobre Pinter, mais me surpreendia com as histórias e a forma como o 

dramaturgo projeta suas personagens. Verificamos nas obras de Pinter uma linguagem 

ousada, que dispensa regras e convenções, típica da nova concepção dramatúrgica do 

século XX, porém, assumindo uma conduta específica como já se espera dos autores 

circunstanciados no Teatro do Absurdo. 

Harold Pinter, sendo um dos autores que segue a forma de escritura dos dramaturgos do 

Teatro do Absurdo, mesmo que despretensiosamente, acaba inserindo-se nesse formato, 

pois, o contexto no qual ele faz parte o leva a tal forma de produção. Nascido em 1930, 

na cidade de Hackney na Inglaterra, era filho de judeu. Pinter inicia sua carreira de escritor 

antes dos seus vinte anos, escrevendo poesias para revistas literárias. Estudou teatro na 

Real Academia de Arte Dramática na Central School of Drama, viajou por toda a Irlanda 

como ator. Em 1957 decide escrever peças de teatro, desde então não parou mais de 

produzir obras teatrais, esquetes, roteiros cinematográficos, além de atuar e dirigir peças 

de teatro.  

A partir daí, suas obras adquirem força no teatro contemporâneo, devido ao seu grande 

potencial de escrita, advinda da sua forma e conteúdo que chamava a atenção do público 

e dos críticos de teatro. Se de um lado foi intensamente criticado por sua estrutura 

dramatúrgica por críticos da época e até mesmo por alguns espectadores, de outro, fora 

admirado e aplaudido pela maioria do público.  

Podemos dizer que investigar alguns aspectos da dramaturgia de Harold Pinter é 

mergulhar em um universo de contradições, mistérios e disputa por poder. É adentrar no 

cenário de mentiras e dissimulações, pondo à mostra o lado mais sujo dos seres humanos, 

desnudando as trapaças e a falsidade existentes entre os sujeitos em suas micro relações. 

Tudo que os indivíduos tentam mascarar, Pinter mostra sem nenhuma vergonha, expondo 

como se comportam os homens e mulheres em seu convívio social.  
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Nas obras de Pinter flagramos situações fora dos padrões aceitos pela sociedade que 

podem, inclusive, serem rejeitadas, causar represálias e ao mesmo tempo gerar admiração 

no espectador. Percebemos também nelas que os seres humanos estipulam regras de 

convívio nas quais eles mesmos não são capazes de cumprir. O dramaturgo escancara, 

através de diversas situações que se desenrolam em suas tramas, todo esse universo de 

máscaras em que estão inseridos os sujeitos sociais. Não vamos falar aqui em detalhes de 

todas as peças de Pinter dando exemplos das obras ou das personagens, vamos abordar 

sua dramaturgia traçando um panorama geral das peças e das personagens nelas inseridas. 

Isso porque nosso objetivo é focar no texto “Amante” e nas personagens dessa peça para 

apresentar posteriormente como ocorreu o processo de criação da Sarah, personagem 

dessa obra. 

A assinatura própria de Pinter em suas obras se faz em detrimento de situações cotidianas 

que aparentemente são normais, dentro dos padrões vigentes. Apesar de conter elementos 

básicos do drama, como o suspense, o horror, o medo – ou até mesmo a composição do 

cenário que enfatizam esses elementos ameaçadores – Pinter revela um distanciamento 

claro desse teatro pré-literário4. O que distancia suas obras de um texto realista tradicional 

é basicamente a forma com que os diálogos são construídos, imbuídos de contradições, 

falsidades e obscuridade. Esslin afirma tal argumentação da seguinte forma:  

...como a desconcertante e cruel precisão com que reproduz as inflexões e a 

dispersão irrelevante da linguagem cotidiana, ou como a situação rotineira que 

vai sendo gradativamente imbuída de ameaça, terror; ou ainda como a omissão 

deliberada de qualquer justificativa ou motivação para ação (ESSLIN, 2018, 

p.201) 

Essa afirmação de Esslin nos mostra a genialidade que Pinter produz os discursos das 

personagens e o jogo estabelecido pela linguagem conferida às personagens no seu 

cotidiano, normalmente recheadas de ameaças, suspense e medo, elementos que 

justificam suas ações em cena. Sendo assim, é possível acreditarmos que Pinter não 

considera de maneira nenhuma um equívoco a aproximação do realismo ao absurdo, na 

medida em que ele afirma que o absurdo está nas próprias situações corriqueiras do dia a 

dia. Esse é um elemento chave que difere suas peças absurdas de peças realistas de 

convenção, em que ele aproxima o próprio cotidiano do absurdo, no intuito de criar 

subsídios e sensações no espectador, advindas da frivolidade da condição humana. Nessa 

lógica, realismo e absurdo se convergem inevitavelmente, entrelaçados entre a realidade 

 
4 Configura-se em uma narrativa linear da fábula, com início, meio e fim. 
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comum e os absurdos cometidos pelos seres humanos em diferentes circunstâncias. Esse 

elemento foi importante para a criação das personagens pinterianas durante o processo da 

montagem de “Amante”, uma vez que foi preciso estabelecer que nossa meta era 

aproximarmos da realidade vivida no cotidiano das personagens, ao invés de pensar no 

absurdo como um aspecto totalmente fora da realidade comum dos sujeitos. 

Dessa forma, é interessante ressaltarmos um outro aspecto nos textos de Pinter que dá 

respaldo ao absurdo da obra: A dramaturgia do inglês se equilibra entre o trágico e o 

cômico como uma estratégia meticulosa usada pelo dramaturgo para atingir seus 

objetivos. Observamos que para o autor, a humanidade e suas ações absurdas beiram o 

cômico, em que Pinter considera a própria tragédia como algo engraçado, até o momento 

em que a crueldade e o horror das situações vivenciadas no contexto do trágico 

trasbordam, evidenciando a realidade terrível do comportamento entre os indivíduos, e 

então, neste momento, a tragédia deixa de ser engraçada. Pinter explica que a vida é 

engraçada porque é o juízo de si mesma, tendo a falsidade como fio condutor das atitudes 

e do comportamento humano. Ao refletir sobre isso, verifica-se que essa conduta existe 

porque os sujeitos constroem uma valorização exacerbada de si, criando esse cenário 

ilusório.  

Esse artifício da comédia usada pelo autor é uma ferramenta potente de manipulação do 

público. Em vários de seus textos o dramaturgo utiliza falas ininterruptas, aceleradas, 

contraditórias para alguns personagens, contrapondo as falas de outras personagens, 

imbuídas de conteúdo reflexivo, extenso e denso. Assim, Pinter passeia nas duas mãos: 

entre o sério e o engraçado. Dessa forma, a plateia se envolve com as personagens 

cômicas dando boas gargalhadas. Porém, o que é cômico de um lado, torna-se trágico 

quando a verdade escondida pela dissimulação vem à tona nas falas das outras 

personagens.  

Segundo Innes (1992), o que Pinter pretende com essas articulações entre as personagens 

é tornar o espectador cúmplice da crueldade daquelas figuras fictícias consideradas 

engraçadas, pois normalmente são elas que carregam consigo as sacanagens e as maldades 

vistas na trama. Suas falas e ações são lançadas contra as outras personagens de forma 

impiedosa, sarcástica ou mesmo embaraçada, mas, é neste momento que conseguimos 

perceber o contraponto trazido pelo escritor, que elucida o absurdo naquela situação.  
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São essas figuras cômicas que muitas vezes denunciam ao espectador a relação existente 

entre elas e as outras personagens do texto, deixando que o público veja que essas figuras 

cômicas são as provocadoras da tragédia na vida das outras. Sem perceber, o público 

reage conforme acreditamos que Pinter planejara com sua escritura, reafirmando assim a 

tese do dramaturgo sobre os seres humanos e suas relações de conveniência. Ou seja, 

quando o público se compadece com as maldades advindas das personagens cômicas, ele 

deixa claro sua desumanidade e sua pequenez, na medida em que a plateia ri de algo que 

na realidade não é tão engraçado assim. 

Visto isso, podemos dizer que Pinter cumpre genialmente sua meta ao buscar um realismo 

mais convincente dentro do absurdo cometido pelos seres humanos entre si. Seu olhar 

obstinado para as situações cotidianas torna suas personagens ainda mais realistas, uma 

vez que toda sua dramaturgia é imbuída de recursos desse universo comum. Essa 

sistematização em observar e transcrever os discursos do cotidiano em seus textos é na 

verdade um recurso bastante eficaz, já que Pinter consegue demonstrar – baseado em 

situações do dia a dia – como a realidade é atenuada e até mesmo desvirtuada do que é de 

fato o considerado real em teatros realistas convencionais. O absurdo das situações 

descreve com destreza o ser humano em sua essência. Em “Amante”, nos deparamos com 

situações de extrema agressividade, quando, por exemplo, Richard chama sua amante de 

prostituta de forma pejorativa. Essa fala de Richard serve como um gatilho para iniciar 

uma discussão entre ele e Sarah, gerando um mal-estar entre os dois, devido a sua posição 

de marido perante sua amante que nesse caso específico é sua própria mulher. A forma 

como Richard fala de sua “amante” é um tanto preconceituosa e ofensiva, mas Pinter 

brinca com as palavras e com a situação, de maneira que o público ri da discussão dos 

dois dentro de um jogo de disputa por poder e status que acaba por estabelecer uma 

situação patética. Isso é cruel, mas ao mesmo tempo provoca risadas na plateia. De certa 

forma, nos parece que essa é a pretensão de Pinter: estimular o lado perverso dos 

espectadores, tornando-os convenientemente cúmplices do comportamento de Richard. 

Fica assim evidente que o cômico é uma estratégia utilizada pelo dramaturgo para 

influenciar o espectador a visualizar e se sensibilizar indo ao encontro com o que o autor 

supostamente pretende. Mas não é só o elemento cômico que foi utilizado em seus textos 

com o intuito de instigar o público. Pinter, no caminhar da sua carreira, explora 

grandemente o sexo como forma de rebater a submissa complacência do público em 

relação à comédia. Ele não poupa esforços para fazer bom uso dessa ferramenta em seus 



44 
 

textos, sendo o sexo, inclusive, tema em foco da peça “Amante”. Nela nos deparamos 

com jogos de fetiche usados pelo casal para reafirmar a disputa por poder e status dentro 

do casamento.  

Segundo Innes (1992), a perversão sexual pode ser ainda mais chocante que a própria 

violência física ou verbal oriunda do sadismo da comédia, por exemplo. Isso implica em 

um universo ainda mais perturbador para os sujeitos, provocando mal-estar e reflexões 

diversas no espectador, já que a sexualidade sempre foi considerada um tabu em 

sociedades distintas, com diferentes pontos de vistas éticos, morais ou comportamentais. 

O sexo, as traições ou jogos de sedução, como vemos em “Amante”, são temas muito 

explorados e bastante corriqueiros na dramaturgia do escritor. No entanto, vale lembrar 

que algumas regras de conduta são comuns a toda e qualquer sociedade, com raras 

exceções de divergências. Por isso, falar de sexo é mexer na ferida do público; é adentrar 

em um território supostamente proibido de ser exposto de uma maneira tão invasiva e 

escrachada como é feita segundo os preceitos de Harold Pinter.  

A forma que Pinter trabalha a temática de suas obras e como ele conduz sua escrita é 

instigante e desafiadora para quem as vê ou quem as lê. Percebemos as engrenagens que 

movem suas obras e identificamos o quão insanos parecem ser os seres humanos em suas 

relações decadentes. Vemos indivíduos sistemáticos, que prezam por um bem-estar 

individualizado, que subestimam os próprios instintos, se camuflando e se apegando em 

inverdades das quais não conseguimos lidar na vida real. 

Nesse sentido, averiguamos que para Pinter a vida é feita de fingimentos, ilusões e auto 

despistamentos, sendo o mundo recheado de incertezas e medos, nos quais estamos 

rodeados pelo desconhecido. Por isso, grande parte de suas peças acontecem em espaços 

privados, significando o mundo exterior como um local sombrio e assustador. E é nesse 

espaço do íntimo que suas personagens se relacionam e mostram seu caráter peculiar.  

Em relação às suas peças e a repercussão que acontece sobre elas, nos deparamos com 

severas críticas e visões estreitas pontuadas por críticos literários e pelo próprio público 

comum. Christopher Innes (1992) afirma que as obras de Pinter foram “confusamente 

consideradas apolíticas”. Essa reflexão se deve à má interpretação de seus textos 

relacionada ao contexto político da época, colocando Pinter na berlinda, sendo 

intensamente atacado por muitos. Na verdade, Pinter rejeita o teatro moralista e didático, 
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por acreditar que esse tipo de teatro se configurava como sentimental e não convincente. 

Para o autor, a militância no teatro não é capaz de atingir o público de forma plena, pois 

não possui efeitos necessários para persuadi-lo.  

A dramaturgia de Pinter evidencia, portanto, o pessimismo que ele sente em relação à 

humanidade. Ao mesmo tempo, reflete um olhar de desprezo sobre a política da época, 

na medida em que o dramaturgo deixa de abordar a política em si ou os problemas sociais 

de uma forma explícita e engajada, por assim dizer. Para o escritor, criar personagens nas 

fronteiras de seus limites existenciais mais extremos, já configura sua condição social e 

política. Innes explica: “...seu envolvimento político configura-se em compromisso moral 

mais do que a crença de que o palco pode mudar o mundo. Isso diferencia suas obras 

daquelas de abordagem mais propagandística” (INNESS, 1992, p.280).  

Compreendemos assim que Pinter considera o envolvimento com a política engajada 

ineficaz e pouco produtivo. Mas isso não significa que em suas peças não haja relações 

políticas, mesmo porque, toda relação humana é uma relação política, na qual os 

indivíduos se organizam em sociedade diante da necessidade de conviver com seus 

membros. A ideia de política está relacionada também a ideia de poder, de acordo com 

Weber (1999); e nesse quesito, o jogo de poder está imensamente evidenciado nas obras 

de Pinter como verificaremos mais à frente na obra “Amante”.  

Ao ler as obras de Pinter, percebemos que a proposta do dramaturgo ao escrever é usar a 

arte para criar uma atmosfera de reflexões vislumbrando possíveis mudanças sociais, sem 

muitas pretensões, já que o teatro pode ser considerado um testemunho dos fatos e 

acontecimentos em sociedade que parte das micro relações entre os indivíduos. Innes 

enfatiza essa ideia na seguinte frase: “...todas as peças de Pinter abordam variações sobre 

os temas de: dominação, controle, exploração, vitimização e submissão. São todos temas 

representativos de estrutura de poder” (INNES, 1992, p.281). Sua atenção se desdobra 

muito mais para a construção de uma dramaturgia em que se explora as ações das 

personagens (evidenciando o que elas são capazes de fazer entre si), do que recorrer a 

artifícios que demonstrem fatos históricos ou referências de situações políticas militantes.  

Ao trabalhar sua dramaturgia dessa forma tão peculiar, destacando o espaço do íntimo 

com três personagens geralmente, Pinter se torna alvo de má interpretação dos críticos 

que o simplificam como um dramaturgo distanciado de questões latentes na sociedade, 
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sendo suas peças consideradas de caráter único do universo privado5. No entanto, já é 

sabido que não compactuamos com esse olhar sobre o autor. Atentamos para essa questão 

e chegamos à conclusão de que suas peças falam muito mais sobre os indivíduos, 

justamente por abordá-los em suas relações particulares. Fica evidente que as ações dos 

sujeitos transbordam os micropoderes/microcosmos6 alcançando outras instâncias 

políticas que extrapolam o espaço do privado dentro dos contextos sociais. Entendemos 

com isso que a sociedade é composta por regras de conduta impostas por instâncias 

sociais e políticas maiores, que se encontram nas macros relações e que interferem 

diretamente nas micro relações sociais. Existe uma conexão direta entre o macrocosmo e 

o microcosmo, que são os grandes e os pequenos círculos sociais e de poder, gerando um 

efeito cíclico de ação e reação em que os macropoderes influenciam nos micropoderes e 

por conseguinte, o que averiguamos nas micro relações é a reprodução do que é colocado 

em pauta como certo ou errado, sem ser, na maioria das vezes, questionado pela 

sociedade. Em suma, o que vemos no cotidiano dos sujeitos sociais comuns é o reflexo 

de todo o quadro político da sociedade em sua completude, que assimilam as mesmas 

regras de moral e conduta social. 

Diante disso, podemos argumentar que o comportamento de cada indivíduo definirá a 

essência da humanidade e como os sujeitos se organizam dentro de padrões e regras 

compartilhadas. Innes explica esse fator da seguinte forma: “O fato de Pinter evitar 

intencionalmente as referências políticas específicas revela sua maneira de apresentar as 

raízes da tirania no comportamento humano cotidiano” (INNES, 1992, p.283). Esse 

esclarecimento de Innes nos dá respaldo para acreditarmos que os textos pinterianos vão 

muito mais além do que a simplista noção que os críticos nos dão sobre suas obras.  

Pinter quebra paradigmas do teatro aristotélico: trabalha com personagens do cotidiano 

de uma forma bem específica, o que condiz com seu olhar sobre as relações humanas e 

com sua proposta de uma linguagem dramatúrgica singular, colocando-o em destaque 

naquele contexto do teatro em transformação.  Ronald Hayman diz: 

Esta é a escrita que consegue romper com todas as regras da escrita. Torna-se 

boa porque é repleta de uma sintaxe tosca, de tautologias, pleonasmos, 

repetições, conclusões absurdas e autocontradições. As personagens não estão 

apenas desinteressadas em ouvir; mas também raramente estão interessadas 

 
5 Pertencente às micro relações/micropoderes, relacionadas ao ambiente particular, de cada indivíduo. 
6 Referente ao universo pessoal e as relações que se estabelecem entre os sujeitos sociais. 
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naquilo que elas próprias dizem. (HAYMAN,1975, p. 2, traduzido por Luiz 

Otavio de Carvalho, 2016)  

Identificamos nessa fala de Hayman a descrição de uma humanidade desinteressada, 

fragilizada, contraditória e confusa, reflexo do sujeito contemporâneo do século XX, 

imerso ao contexto em que a obra foi escrita, mas que também pode ser percebido 

resquícios desse caos interior no ser humano de hoje. Um indivíduo que falseia suas 

reações em função de sua própria sobrevivência no meio social, para sustentar a farsa que 

é sua vida. Esse é um dos recados que Pinter nos dá sobre a humanidade e como as pessoas 

são o reflexo de uma indiscutível falta de percepção sobre elas mesmas.  

Dessa forma, podemos afirmar que Pinter é um excelente observador. Segundo Hayman 

(1975), nenhum outro dramaturgo soube aproveitar tão bem as conversas cotidianas como 

Pinter o fez. O dramaturgo capta nos diálogos das pessoas, em suas respectivas rotinas, 

toda a ilogicidade das falas, pautadas na desconexão entre os sujeitos. Pinter observa as 

conversas cotidianas, normalmente sem início, meio e fim, e transcreve esse formato para 

sua dramaturgia, criando personagens baseadas nos princípios humanos de total 

incoerência entre elas e diante de si mesmo.  Sobre isso, Hayman diz:  

Personagens convencionais em peças convencionais ouvem uns aos outros 

atentamente e respondem uns aos outros inteligentemente; entretanto, é 

somente uma minoria de pessoas que agem dessa maneira na realidade. Em 

média, as conversas diárias são repetitivas ou incoerentes ou ambas. Pinter tem 

um ouvido apurado e afeiçoado para a irracionalidade do diálogo (HAYMAN, 

1975, p.2, traduzido por Luiz Otavio de Carvalho) 

Nessa citação, o crítico nos aponta outra diferença entre as peças convencionais e a 

dramaturgia de Pinter. Enquanto nas peças tradicionais as personagens assumem uma 

conduta lógica, estando sempre atentos às conversas que surgem entre si, em Pinter isso 

não acontece. De acordo com o dramaturgo, na vida real, os seres humanos se comportam 

de formas variadas, e normalmente os assuntos são desenvolvidos de uma forma 

totalmente fora de lógica, incoerente e muitas vezes bem irracional.  

A falta de lógica nas falas das personagens, segundo Hayman (1975) se torna uma arma 

poderosa nas mãos dessas figuras ficcionais que saberão manipular e conduzir a situação 

a seu favor. Em meio a diálogos desiquilibrados, nos quais observamos personagens que 

falam demasiadamente sem parar, contrapondo a outras que se mantêm no silêncio por 

muito tempo, constatamos uma imparcialidade entre tais personagens. Percebemos essas 

contradições nas falas como um comportamento aparentemente criado de forma 
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proposital por Pinter. Dessa forma, o autor consegue transcrever a indiferença e a 

disparidade entre os próprios indivíduos reais.  

Essa desarmonia estratégica que demonstra tal desinteresse de umas personagens pelas 

outras, se faz, na medida em que aquele sujeito que fala não se importa se o outro está 

ouvindo ou não, pois, na maioria das vezes, não há realmente um interesse sobre o assunto 

em questão. Com base nisso, podemos comparar tal comportamento a pensamentos altos, 

delírios ou reflexões sem importância para o sujeito que escuta. No entanto, constatamos 

que os enunciados proferidos associados à sua conduta relatam muito mais sobre as 

personagens, atingindo o público dentro da perspectiva que entendemos ser a desejada 

pelo escritor. 

Esslin (2018) também faz uma ressalva sobre essa falta de lógica e o desequilíbrio entre 

as falas das personagens em um mesmo sentido. Assim como Heyman, Esslin trabalha na 

perspectiva de um ouvido apurado do dramaturgo em captar esses diálogos absurdos do 

cotidiano das pessoas na vida real. Esslin (2018) usa o termo non sequitur da “conversa 

miúda” para descrever como Pinter observa e absorve o linguajar do dia a dia. Ele explica 

que o dramaturgo, ao observar as conversas, percebeu as falhas e os atrasos nos diálogos 

reais entre os indivíduos, o que gera as diferenças entre os tempos de fala, pois a 

velocidade de pensamento das pessoas é diferente, causando esse desalinhamento nos 

diálogos. Esse material advindo dos sujeitos humanos proporciona a Pinter ferramentas 

adequadas para que ele transcreva esses efeitos para suas personagens.  

Ou seja, enquanto uma personagem fala muito rápido e dispara a tagarelar 

desenfreadamente, a outra fala e pensa mais devagar, repetindo as mesmas perguntas 

várias vezes – ou porque não conseguiu acompanhar o pensamento do outro, ou porque 

realmente não entendeu a pergunta. Essa repetição sugere uma certa imbecilidade no 

diálogo, colocando o retardatário como um idiota e a personagem mais dinâmica como a 

mais esperta, sempre à frente, numa posição privilegiada.  

Esslin (2018) pontua também que esses mal entendidos entre as personagens, 

provenientes da falta de compreensão de umas pelas outras, têm explicações bastante 

contundentes que nos provocam reflexões acerca do comportamento humano e da sua 

constante busca em se colocar em um lugar de destaque diante dos outros. Seguindo esse 

raciocínio, poderíamos falar sobre um desejo permanente de estar em um status intelectual 
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maior do que o outro. Pinter trabalha nessa perspectiva de demonstrar que umas 

personagens se colocam em posição superior às outras, devido a capacidade mais 

avançada de se expressar. Diante disso, dessa habilidade argumentativa e por causa disso, 

elas abusam de seu poder da oratória e entram em uma espécie de exibicionismo mediante 

a sua alta capacidade de se posicionar e se expressar perante o outro. Podemos considerar 

que esse seja um dos elementos significativos que proporcionam a disputa pelo poder em 

determinadas situações de cena, cabendo à outra personagem se defender camuflando ou 

fugindo das conversar indesejadas.  

Para além disso, Esslin (2018) ainda relata que os mal entendidos também são oriundos 

de falas mal ouvidas ou sugestões enganosas dadas por essa incompreensão entre as 

pessoas, logo, refletidas nas personagens. Isso nos faz pensar nas conversar do dia a dia 

nas quais já tivemos a oportunidade de presenciar e verificar que de fato existem pessoas 

que falam de forma quase incompreensível, pelo simples prazer de demostrar 

superioridade e ser reconhecido como alguém com grande inteligente, possuidor de um 

léxico requintado que pensa de forma complexa, cujo acesso da compreensão é 

inalcançável para muitos. 

Olhando de uma outra forma, existe outro aspecto que o dramaturgo visa provocar como 

reflexão no espectador. Muitas vezes, o que entendemos através desses diálogos sem nexo 

é que o ser humano não tem capacidade de se comunicar. Mas existe outra questão que 

deve ser pontuada e que não diz respeito à incapacidade de comunicação entre os sujeitos, 

seja por causa de exibicionismos ou tempos de raciocínio de uma pessoa para outra. Pinter 

defende a ideia de que os indivíduos conseguem se comunicar muito bem. O que ele quer 

transmitir com as falas incoerentes das personagens, na verdade, está relacionado muito 

mais com a constante necessidade de evitar os diálogos, do que a capacidade em fazê-lo. 

Retomando Esslin, ele nos dá a seguinte citação de Pinter:  

Sinto, disse ele certa vez, que em lugar de incapacidade de comunicação o que 

existe é uma procura deliberada de evitar a comunicação. A comunicação entre 

os homens é em si tão apavorante que para evitá-la há um permanente jogo de 

disparates, uma permanente mudança de assunto, que são considerados 

preferíveis a conhecer o que está nas raízes de suas relações (ESLLIN, 2018, 

p. 209). 

Fica claro com essa citação que para Pinter, tanto as pessoas na vida real, quanto as suas 

personagens, possuem certa aversão ao diálogo por ser ele o responsável em desnudar o 

que está nas entrelinhas, revelando o pensamento que fica camuflado dentro de cada 
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indivíduo. Quer dizer, é através do diálogo que conseguimos desvendar as reais intenções 

existentes por trás das máscaras sociais. Por isso, nas peças de Pinter, há uma constante 

mudança de assunto, um desentendimento sobre o que se diz, seja pelo desinteresse em 

ouvir ou pelos desencontros entre as falas ditas. As personagens pinterianas estão o tempo 

todo fugindo dos assuntos, se escondendo das situações nas circunstâncias das cenas, ou 

mesmo dissimulando suas intenções através desses diálogos incoerentes. Esse é um 

aspecto que demonstra a postura das personagens que estão sempre disfarçando o que 

pensam de fato, mudando o rumo da conversa ou reagindo; dando respostas fora do 

contexto da situação vivenciada naquele momento. Em “Amante”, observamos nos 

diálogos, extensos monólogos da personagem Richard, contrapondo a respostas curtas de 

Sarah, e após um silêncio significativo, muda-se completamente o assunto. Em seguida 

eles brindam e agem como se estivessem tudo bem, ignorando o que foi dito 

anteriormente. Entendemos essa mudança de assunto como uma estratégia para fugir da 

conversa, o que supostamente trará algum incomodo ou pressão sobre uma das 

personagens. 

Esse desinteresse nos proporciona outro elemento chave para compreendermos as 

personagens pinterianas. Podemos dizer que esse descaso é a ponte para chegarmos à 

essência da criação dessas personagens, das quais Pinter relaciona as motivações 

comportamentais e seus antecedentes históricos ao desinteresse pelo próprio indivíduo. 

Ou seja, para o dramaturgo, as personagens não carecem receber um histórico de vida. 

Nas relações que se estabelecem entre elas no texto, não há motivações que sugerem uma 

necessidade desse tipo de conhecimento pregresso de uns pelos outros. 

Essa informação nos dá uma perspectiva das personagens de Harold Pinter que as tornam 

bastante peculiares, sendo inclusive fator estimulante para entendermos as engrenagens 

que as movem e quais ferramentas o ator ou atriz podem utilizar para sua construção. Esse 

entendimento é de grande importância para trabalharmos a conduta das personagens 

durante a trama, de forma que, quando nós artistas estivermos desenvolvendo nosso 

processo criativo, sejamos capazes de construir tais papéis com base no que o autor nos 

oferece dessa vida ficcional. A partir daí, o atuante se debruça em trabalho, objetivando 

dar vida e uma identidade a tais personagens. 

Por outro lado, Esslin (2018) explica que Pinter rejeita o teatro convencional por conter 

demasiadas informações sobre as personagens e seus antecedentes. O crítico acrescenta 
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que o autor discorda da escrita do drama burguês porque nela sempre encontramos os 

fatores que impulsionam as atitudes dessas personagens. Pinter demonstra ter a convicção 

de que na vida real lidamos com diversas pessoas no nosso cotidiano e não nos 

interessamos em saber sobre sua vida pregressa, fatores psicológicos ou mesmo quem são 

seus amigos ou familiares. Apenas lidamos com elas e com as situações do dia a dia que 

nos colocam em contato com tais pessoas.  

Para Pinter, o drama burguês tenta explicitar enfaticamente as motivações que levam as 

personagens a tomar certas decisões, quando na verdade, o autor considera o ser humano 

um ser complexo e contraditório, quase indecifrável. Partindo dessa lógica, é impossível 

absorver detalhes de um indivíduo, logo, não podemos compreender as personagens com 

riqueza de detalhes. Muitas vezes tal indivíduo não consegue falar de si mesmo, ou não 

quer dizer nada sobre si, levando-o a dissimular ou camuflar sua real personalidade, suas 

intenções, angústias e seus desejos. Por esse motivo, argumentamos que não podemos, 

ou não precisamos detalhar as personagens com tanta precisão.  

Essa é uma característica muito singular das personagens de Pinter, carregadas com suas 

especificações atribuídas pelo autor: sem passado psicologizado, sem antecedentes 

prescritos; apenas um recorte de suas vidas em situações diversas nas quais o que importa 

de fato são suas reações e seus comportamentos diante das circunstâncias presentes no 

aqui e agora. Por isso, dar vida à personagem pinteriana é desafiador para os atores. Fica 

a critério do ator/atriz construir essa vida no seu processo criativo pessoal, utilizando-se 

das ferramentas que mais lhe convém. No nosso caso, usamos os procedimentos 

metodológicos de Stanislávski e Donnellan que serão detalhados no capítulo adiante. 

Esses são aspectos fundamentais que caracterizam as personagens pinterianas, reflexos 

precisos da escrita dramatúrgica do autor: personagens que ficam em suspenso, assim 

como seus textos. Esse é também um formato de escrita, fruto do novo paradigma criado 

no teatro contemporâneo do século XX,  em que não há um desfecho explicitamente 

encerrado para essas vidas no palco, ficando no ar muitas questões inexplicadas, deixando 

o espectador construir seu próprio fim a partir de suas próprias reflexões sobre o que viu 

e vivenciou.  

Instigar a imaginação do espectador para que ele chegue a conclusões oportunas para si, 

também parece ser um exercício do dramaturgo para com seu público, pois, assim, o 
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receptor busca nas suas próprias referências e vivências explicações para interpretar o que 

vê. Dessa forma, Pinter instiga o espectador a pensar de forma ativa sobre o espetáculo, 

sobre o comportamento das personagens em suas relações na peça e sobre sua própria 

conduta de vida. Esse dado foi extremamente importante para nós no processo de 

construção das personagens de “Amante”, uma vez que foi preciso compreender as 

especificações dessas figuras ficcionais para só então mergulhar no processo de criação, 

levando em consideração essas peculiaridades que tendem a gerar um efeito mais 

estimulante no público. 

Heyman (1975) trabalha sobre uma ótica bem interessante sobre essa suspensão, que diz 

muito da dramaturgia singular de Pinter. A explicação que ele nos dá sobre a forma como 

Pinter deixa situações inexplicadas na sua trama traduz o suspense e os mistérios não 

desvendados durante o texto, afinal de contas são apenas situações cotidianas da vida e 

que nem sempre, ou quase nunca, sabemos a real motivação dos acontecimentos. Ronald 

Hayman nos diz: 

As peças se tornam thrillers, cheias de mistérios que são estabelecidos sem a 

menor intenção de serem solucionados e com nenhuma pretensão de que o 

próprio dramaturgo o fará. Funcionam sobre os espectadores espalhando 

confusões, se deleitando com isso, tirando proveito da situação, mas nunca 

solucionando alguma coisa. Dicas são lançadas como se fossem pistas de um 

mistério, mas a trilha das evidências nunca leva a solução alguma. (HAYMAN, 

1975, p. 9-10). 

Percebemos com essa citação que a intenção do escritor é justamente deixar que o 

espectador encontre respostas com base no que ele vê, ou seja, à sua maneira individual 

de interpretar. Pinter não esclarece nada, não dá respostas e não define as situações de 

forma a explicar o que se passa entre as personagens. Constatamos que sempre vai existir 

um mistério a ser desvendado, mas que nunca é desvelado de fato. Esse fator gera uma 

certa desordem, uma falta de clareza e lógica entre as relações das personagens que 

vivenciam a instabilidade do convívio entre si, gerando medo e insegurança. Nesse 

sentido, as reações das personagens são conduzidas pela luta para sobreviver mediante as 

situações em que são colocadas na trama. 

As personagens pinterianas, portanto, dentro dessa perspectiva, demonstram ter 

características que refletem essa suspensão, sem uma definição sobre seus atos 

previamente estabelecidos e um fim determinado pelo autor. São personagens sem 

antecedentes históricos de vida e consequentemente, sem definições psicológicas. 
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Personagens que vão se delineando à medida que reagem às situações a elas impostas. 

Para o dramaturgo, os antecedentes históricos não têm a menor importância, pois, na 

realidade, o que interessa para o autor são os fatos apresentados e tudo aquilo que é falado 

em cena, bem como as reações dessas personagens no jogo cênico. Pinter transparece 

estar muito mais preocupado com o que vai se desenrolando durante o acontecimento 

cênico, pois, isso é o que definirá o que o espectador precisa saber a respeito dessas vidas 

ficcionais presentes na peça.  

No momento de criação das personagens, tivemos que nos ater a isso. Usamos então 

procedimentos que nos auxiliaram a construir esses papéis dentro da proposta do autor 

para não perdermos as características peculiares que elas possuem, sempre pensando nas 

reações exteriores que as edificam. 

No entanto, apesar de Pinter não dar muitas informações sobre suas personagens, não 

podemos negar que todas elas são bastante consistentes, além de fazerem uso de malícia 

e astúcia em suas relações. Nesse sentido, percebemos sua identidade a partir da forma 

como elas vão sendo delineadas ao longo da peça, tendo como base somente aquilo que 

elas falam e fazem em cena. Pinter é tão perspicaz ao criar suas personagens que de fato 

elas não possuem necessidade de definição a partir de seus históricos de vida, já que é 

possível identificá-las apenas por suas reações no espetáculo. Hayman analisa as 

personagens pinterianas da seguinte forma: 

Nenhuma das personagens de Pinter é definida por seu passado histórico (o 

qual está sujeito a ser alterado), nem por sua posição social (a qual está sujeita 

a ser desvirtuada), nem por suas atitudes (as quais são inconsistentes) e nem 

por sua aparência física (a qual raramente é descrita). Geralmente, não sabemos 

nada a respeito das personagens, exceto aquilo que vemos e ouvimos. Além 

disso, suas falas são frequentemente contraditórias e suas ações inconsistentes. 

(HAYMAN, 1975, p.8, traduzido por Luiz Otavio Carvalho, 2016). 

Nessa perspectiva da citação, verificamos que Pinter não dá indicações sobre o passado 

de suas personagens, nem sobre suas características físicas ou sociais. Pensamos que, de 

certa forma, isso passa a ser um grande desafio para os atuantes, em contrapartida vemos 

esse aspecto como um ponto positivo no trabalho dos atores. Essa indefinição a respeito 

da vida pregressa das personagens dá aos artistas da cena maior autonomia criadora, uma 

vez que cada intérprete terá que partir de sua singularidade imaginativa no momento de 

criação dos seus papéis, o que se dá, precisamente, no jogo cênico presente, no fazer, nas 

reações espontâneas no ato de criação.  
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Para além disso, constatamos uma grande habilidade nas personagens pinterianas. Tal 

habilidade nos permite identificar quem elas são a partir da sua conduta na peça, porém, 

não podemos jamais confiar nelas, tampouco ter certezas sobre elas. É sempre difícil saber 

se estão falando a verdade já que estão sempre camuflando ou dissimulando algo. Não 

conseguimos captar as reais motivações que levam uma determinada personagem a 

cometer uma atitude específica. Esslin (2018) explica que esse era um dos problemas que 

causavam preocupações na carreira de Pinter: a dificuldade da verificação.  

Para o dramaturgo, não era possível ter tal exatidão ao falar sobre as personagens, mas 

para a maioria do público essa certeza é uma necessidade primordial. Ou seja, as pessoas 

querem saber em detalhes tudo sobre as personagens e os porquês de seu comportamento 

ser dessa ou daquela maneira; querem detalhes sobre o que elas sentem ou o que pensam 

nas situações diversas da peça. Por essa falta de informações sobre suas personagens, 

Pinter, por muito tempo, foi duramente criticado, tanto pelo público quanto pelos críticos 

da época. 

Esslin (2018) relata que, certa vez, Pinter comentou porque é desnecessário para o 

espectador saber sobre a vida pregressa de uma personagem. Ele explicou essa questão 

usando como exemplo a história de uma briga de rua, algo comum em nosso cotidiano. 

O conflito acontece diante de nós e ninguém se preocupa em saber quem são as pessoas 

envolvidas nessa cena real. Os curiosos querem saber, de fato, o que está acontecendo 

naquele momento, naquela situação diante de seus olhos. Depois, chegam os policiais, 

desfazem a confusão levando os implicados, e ninguém nunca ficará sabendo realmente 

o que aconteceu. Ninguém sabe quem são as pessoas envolvidas na confusão, mas, o que 

parece importar é o que está acontecendo e o desfecho que se dará naquele momento. 

Entretanto, nem mesmo isso fica conhecido com certezas e detalhes. É isso que acontece 

com as personagens de Pinter, elas não possuem detalhes, não são explícitas no que 

desejam, sentem ou fazem, e é por isso que se tornam imprecisas e não confiáveis. 

Diante disso, reiteramos que para o autor o importante é a situação vivenciada por suas 

personagens e suas reações diante do ocorrido, e não quem elas são, o que estão pensando 

ou sentindo. No entanto, os espectadores sempre buscam essa certeza, porque já estão 

acostumados com o óbvio dado pelas programações teatrais comumente vistas. Em 

relação a essa problemática, Esslin transcreve a própria fala de Pinter em que o 

dramaturgo afirma: 
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O desejo da verificação é compreensível, mas não pode sempre ser satisfeito. 

Não há distinções claras entre o real e o irreal, nem entre o que é verdade e o 

que é falso. Uma coisa não é necessariamente verdadeira ou falsa; pode ser 

tanto verdadeira quanto falsa. Considero incorreto o pressuposto de que a 

verificação do que aconteceu ou está acontecendo apresenta poucos problemas. 

Um personagem que no palco não pode apresentar qualquer argumento 

convincente ou informação a respeito de sua experiência prévia, seu 

comportamento presente ou suas aspirações, ou que é incapaz de fornecer uma 

análise panorâmica de seus motivos, é tão legítimo e tão merecedor de atenção 

quanto outro que, de forma alarmante, é capaz de todas essas coisas. Quanto 

mais aguda a experiência, tão menos passível de expressão intelectual. 

(PINTER, 1960, apud ESSLIN, 2018, p. 208). Conferir citação 

Pinter relata que um indivíduo, além de não saber quem ele é ao certo, sabe menos ainda 

sobre como reagir previamente em situações do cotidiano. Então, vem a questão: como o 

ator e a atriz poderia saber sobre uma personagem com tanta exatidão previamente? Por 

isso, o dramaturgo explica que não é necessário esse conhecimento prévio sobre a 

personagem, sobre suas vidas pregressas. O que importa realmente é o que o ator/atriz 

enxerga através do que a personagem vê em cena, para dessa forma reagir às situações 

mais diversas vivenciadas no processo do espetáculo. Consequentemente, por meio desse 

comportamento do atuante que vivencia o jogo cênico do instante, Pinter acaba 

promovendo sensações de recepção sobre o espectador na mesma medida. 

Entendemos que existe uma ansiedade do público em verificar a veracidade dos fatos e a 

verdade sobre as personagens, como: quem elas são, o que fazem, qual seu tipo físico, 

idade e sua vida pregressa. Existe uma necessidade de entender sua conduta, seu 

comportamento e suas relações de forma precisa, com indicações de verdades absolutas 

sobre suas motivações em cena. Pinter, no entanto, atribui a dificuldade da verificação 

dos fatos à própria falha na comunicação entre os indivíduos, como já dito. Se a 

comunicação é sempre truncada, despistada ou mascarada, a veracidade desses fatos 

certamente fica comprometida. Mas ainda assim, o espectador tem sede por explicações 

detalhadas, por histórias e personagens mastigadas através de uma concepção de 

dramaturgia linear, considerada “bem-feita”. Já os espetáculos de Harold Pinter, sempre 

provocam reações adversas no público, causando irritação e perturbação, ao mesmo 

tempo, tornando-os intrigantes pelos motivos expostos acima.  

Nesse sentido, trazemos uma reflexão: se pensarmos sobre a verificação real da vida, 

perceberemos que ela é nebulosa e vacilante, logo, assim também devem ser as 

personagens. Essa precisão sobre os aspectos subjetivos das personagens é impossível 

para Pinter e compactuamos com esse pensamento do autor, uma vez que não a temos 
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nem mesmo em nossas próprias experiências de vida. Não vivemos em uma linha reta, 

em que nossos anseios e desejos possam ser detalhados como uma receita pronta. A vida 

nos obriga a mudarmos o tempo todo, de projetos, de expectativas, de pensamento e até 

de comportamento, por isso também usamos máscaras e estamos o tempo todo nos 

escondendo de nós mesmos e dos outros. Não concluímos sempre o que planejamos, 

apenas reagimos às situações nas quais nos deparamos. Não queremos dizer que não 

temos metas ou objetivos de vida, mas certamente esses não são projetados e concluídos 

de uma maneira linear e constante. Esse tipo de vida não existe, a não ser em uma ficção 

que não vise a verdade da realidade humana, o que não é o caso de Pinter.  

Por esse motivo, Pinter trabalha com suas personagens nessa corda bamba, sem respostas 

para seu passado ou futuro, ou mesmo uma certeza do presente. Dessa forma, ao assistir 

um espetáculo de Pinter, veremos uma peça de teatro que trabalha as situações cotidianas 

em um recorte de vida dessas personagens. Esse aspecto da dramaturgia de Harold Pinter 

nos coloca muito mais próximos da verdade e da realidade humana, o que condiz com os 

objetivos e metas do autor que vislumbra trazer as personagens para o mais próximo 

possível da verdade dos indivíduos em sua realidade no mundo.  

Essas características de uma vida bem planejada e executada, sem medos, angústias, 

conflitos, frustrações, mentiras e sem essa inconstância do ser humano, são efetivamente 

hipócritas, duvidosas e jamais serão encontradas em uma personagem de Harold Pinter. 

As personagens de fato são hipócritas, porque revelam todo sofrimento e anseios do ser 

humano. Na mesma medida, elas fingem tão bem que está tudo certo, dentro da 

normalidade, que não conseguimos captar suas verdadeiras intenções. Ao mesmo tempo 

nos é revelado também, toda perversidade que somos capazes de cometer uns com os 

outros, de uma forma natural, porque de fato fazemos coisas horríveis, só não admitimos 

para o mundo, e mais uma vez nos deparamos com o uso das máscaras sociais. Em nossa 

vida, precisamos mentir e fingir sobre quem somos para dar conta do caos que é a 

convivência em sociedade. Por isso mentimos para nos proteger, para poupar alguém, 

para fugirmos de alguma situação embaraçosa, para embromar o outro, ou para enganar 

a nós mesmos. Ou na maioria das vezes, não sabemos de fato quem somos, o que 

queremos, o que nos move, ou o que realmente nos deixa felizes e realizados. Assim, 

novamente usamos máscaras para disfarçarmos nossas perturbações identitárias.  
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Pinter, no entanto, desnuda essas máscaras quando nos apresenta a dúvida sobre a 

existência constante e sistemática que perpassa por suas personagens. Esslin traz um 

relato muito pertinente de Pinter sobre essa questão em uma entrevista dada a John 

Sherwood, na B.B.C., em 03 de março de 1960, quando Pinter comentou: 

Algumas vezes, quando me olho no espelho, não sei quem sou. Não encontro 

explicações para aquele rosto. A pergunta ‘Quem sou eu?’ está intimamente 

ligada com a questão da motivação. Se soubéssemos exatamente quem é a 

personagem, quais são seus antecedentes, seus gostos, sua rapidez de reação, 

seu vocabulário, seus valores pessoais, poderíamos prever com certa precisão 

como ela se comportará no futuro... essa maneira explícita e detalhista utilizada 

no drama do século vinte é ... enganosa. (ESSLIN, 1984, p.42). 

Essa citação explicita bem o pensamento de Pinter em relação aos seres humanos, 

justificando a forma como suas personagens se apresentam na trama. O dramaturgo faz 

um paralelo dos indivíduos e sua complexidade, levantando questões recorrentes que se 

passam em nossas mentes sem que cheguemos a nenhuma resposta. O escritor então 

fundamenta suas personagens sem antecedentes históricos e sem precisão de condutas e 

valores, pois, para Pinter, assim somos nós na realidade da vida. 

O crítico Esslin (2018) nos apresenta outro ponto de vista do dramaturgo em relação ao 

espectador. Para Pinter, o público já possui uma grande quantidade de informação a 

respeito de suas personagens na medida em que se revelam diante da plateia. Na realidade, 

o que elas fazem, na maioria das vezes, é se adaptarem à própria ideologia do autor. O 

que na verdade entendemos sobre as personagens pinterianas e a proposta do dramaturgo, 

é que elas podem ser construídas enquanto progridem em suas reações em cena. No 

entanto, Pinter já tem propósitos para cada uma delas desde o momento em que estão 

sendo criadas por ele. Elas devem, portanto, e sobretudo, falar em nome do autor aquilo 

que ele tem a transmitir para seu leitor ou espectador. Pinter continua seu relato: 

Em minhas peças, quando se abre a cortina, vocês se deparam com uma 

situação, uma situação específica, duas pessoas sentadas em um cômodo em 

uma situação que não havia acontecido anteriormente e que está acontecendo 

neste exato instante. Não sabem mais nada a respeito delas assim como eu não 

sei nada a respeito de vocês. O mundo é repleto de surpresas. Uma porta pode 

se abrir de repente e alguém pode entrar. Adoraríamos saber quem é, 

adoraríamos saber exatamente o que ela tem em mente e porque entra. 

Entretanto, com que frequência sabemos o que alguém tem em mente ou quem 

é essa pessoa, o que ela vai fazer, o que faz dela o que ela é e qual é a sua 

relação com os outros? (ESSLIN, 1984, p.42). 

Dentro dessa lógica da citação, fica evidente que Pinter quer enfatizar as incertezas 

provenientes do sujeito humano em um constante conflito de percepções sobre si, sobre 
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o outro e sobre o mundo, caracterizando um indivíduo contemporâneo a beira do caos de 

suas perturbações internas. Esse recorte da vida, visto nesse tipo de teatro de situação, 

descreve o ser humano em seus momentos mais extremos de hesitação e inconstância, 

que transita por questionamentos diversos sobre suas atitudes naquele momento 

específico de sua vida, desencadeando seu comportamento diante de determinada 

situação. Na vida contamos com os imprevistos e isso será levado para cena nas obras de 

Pinter, tal qual acontece na realidade vivida pelos seres humanos. 

A esse respeito, deparamo-nos com os estudos de Guido Almansi (1962) que aborda a 

linguagem das personagens de Pinter como excessivamente humana por ser uma 

linguagem de dissimulações. Almansi (1962) afirma que Pinter obriga suas personagens 

a usarem uma comunicação depravada e desviada dos padrões socialmente aceitos. Para 

ele, o escritor usa essa estratégia de linguagem porque as personagens estão sempre 

disfarçando ou negando a verdade, e como já é sabido, esse é um comportamento real dos 

próprios indivíduos em suas relações sociais. 

Criando uma linguagem corrupta por natureza, Pinter nega às suas personagens o frescor 

da honestidade ou da inocência na sua comunicação, tornando-as mais próximas do que 

de fato é o ser um humano, com todas as deficiências e falhas de caráter que ele possui. 

Para Almansi (1962), até mesmo o silêncio possui significado na obra de Pinter. O não 

dito traduz algo diabólico ou baixo que se passa na cabeça das personagens e que será 

cuspido a qualquer momento, quando menos se espera. Nesse sentido, nada escapa do 

olhar do autor, as personagens parecem ser exatamente o que ele pensa ser a humanidade 

diante de suas dificuldades.  

Assim como Esslin (2018), Almansi (1962) traduz a comunicação como algo inerente ao 

ser humano, compactuando com o olhar do próprio Pinter sobre essa questão. No entanto, 

em relação a comunicação, Almansi chama a atenção que os sujeitos são capazes de se 

comunicar muito bem, porém ele destaca que a comunicação é demasiadamente perigosa 

entre os indivíduos, uma vez que é através dela que descobrimos quem são os outros e 

revelamos quem somos nós. O crítico ainda acrescenta um ponto sobre o silêncio e seus 

sentidos para a comunicação nas obras de Pinter.  

Almansi (1962) relata que o silêncio nas peças do dramaturgo, os “espaços em branco”, 

tem sempre um significado, sendo precisamente algo maquiavélico que reflete um 
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pensamento diabólico das personagens.  Outras vezes, os silêncios existem para fugir do 

assunto que está sendo abordado, e logo após a pausa, há uma grande ruptura na conversa 

e as personagens fingem que está tudo bem, iniciando um novo assunto. Em outros 

momentos, após os silêncios e as pausas, percebemos uma personagem sendo ignorada 

pela outra ou até mesmo aproveitando esse momento para camuflar ou fugir de alguma 

situação embaraçosa ou perigosa. Enfatizamos assim a importância do silêncio, tendo 

como entendimento que os silêncios fazem parte das reações das personagens e das 

estratégias da linguagem de Pinter. Destacamos esses momentos em branco como tão 

importantes quanto as palavras proferidas pelas personagens de Harold Pinter. Almansi 

traz uma reflexão do próprio Pinter sobre isso, tirada de uma de suas entrevistas: 

Penso que nos comunicamos muitíssimo bem em nosso silêncio, naquilo que 

não é dito, e que isso que acontece é uma contínua evasão, são tentativas 

desesperadas de retaguarda, para nos manter a nós mesmos. A comunicação é 

muito ameaçadora. Entrar na vida de outra pessoa é muito apavorante, expor 

aos outros a nossa miséria interior é uma possibilidade muito alarmante. 

(APUD ALMANSI, Sunday Times (Londres), 03 de março de 1962, tradução 

de Luiz Otavio Carvalho). 

Por outro lado, Guido Almansi (1962) revela outro aspecto muito relevante sobre as 

personagens de Pinter. Trazemos como referência um artigo de Irving Wardlé (apud 

ALMANSI, 1962, p.2) em que ele traça mais uma característica singular dessas 

personagens. Wardlé, sob uma ótica etológica, compara as personagens a animais em uma 

constante disputa por territórios, lutando para sobreviver em meio à selva que as cercam. 

Dentro dessa perspectiva, nos deparamos com sujeitos ficcionais que se comportam da 

forma mais primata que podemos imaginar. Sua conduta se baseia praticamente nas ações 

de atacar quando for conveniente, dissimular quando precisar esconder suas reais 

intenções e fugir quando se sentirem ameaçadas. 

Para Almansi (1962), as personagens pinterianas são personagens normalmente rudes e 

agressivas, estão sempre rosnando umas para as outras, como animais na selva, sempre à 

espreita. No entanto, essas personagens são altamente inteligentes, elas rosnam para 

dissimular a verdade sobre as coisas, para esconder seus medos, angústias, seus desejos e 

intenções vis. Essas personagens são espertas o bastante e conscientes o suficiente sobre 

seus atos, não dão um passo sem premeditar o que vai acontecer.  

Elas são pervertidas em excesso, o que as tornam ainda mais humanas, já que para 

Almansi (1962) a perversão é um dos pilares da essência do ser.  No entanto, pensamos 
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que entre os indivíduos reais, esse aspecto humano fica embaixo dos véus, escondido, 

para que ninguém tenha certeza da verdadeira conduta de cada sujeito. Sabemos que as 

pessoas fazem coisas inacreditáveis, cometem atos terríveis que nunca são revelados, ou 

quase nunca. Todas essas máscaras usadas são convenientemente pensadas como uma 

ferramenta útil para disfarçar seus verdadeiros objetivos. E Pinter, de uma forma genial, 

faz com que o público consiga perceber a existência do mascaramento e com isso, refletir 

sobre como as máscaras são usadas pelas personagens. 

Pinter, no entanto, não deixa explícito os passos que as personagens darão adiante, tudo 

acontece conforme as circunstâncias vão aparecendo. E quando o espectador acha que 

sabe o que irá acontecer mediante tal atitude de uma personagem, ela o surpreende, 

porque dá voltas e reage de forma contrária a conduta esperada por esse público. 

Estrategicamente, o autor faz questão de mostrar como o ser humano é falso e mente o 

tempo todo, andando às margens de uma linha de conduta esperada por um cidadão 

padrão. As personagens de Pinter não deixam brechas para que o espectador conheça os 

detalhes de suas ações. Essas personagens fingem ser o que não são, ao mesmo tempo, 

elas mostram também como o ser humano é perverso em suas ações. Pinter, através de 

suas personagens, escancara a farsa dos sujeitos humanos, evidenciando esse lado animal, 

dissimulado e feroz que o compõe. 

Fica evidente a sagacidade das personagens pinterianas em fingir suas intenções, esconder 

seus desejos e sentimentos para sustentar sua hipocrisia e nunca serem desmascaradas 

pelas outras ou mesmo desvendar quem são, elas apenas reagem dissimuladamente às 

situações em que são colocadas. Assim, entre um passo e outro, as personagens vão 

caminhando cautelosamente no terreno perigoso, elas vão e voltam desenhando sua 

trajetória com muita perspicácia. Avançam, na medida que lhes convém, mas retornam 

quando necessário para se defenderem. Utilizando de uma linguagem invasiva, porém 

dissimulada para não enraivecer a “fera” (a outra personagem), ela distorce a verdade 

deformando a conexão entre ação e fala. Suas expressões são, portanto, contraditórias, 

não refletindo a coerência dos sentimentos, o que torna os diálogos sem uma definição 

precisa. Tal situação se apresenta inesperada para o público, já que nada mais condiz com 

o comportamento coerente, adequado e aceito socialmente.  

Por essa razão, essas personagens são difíceis de serem criadas, uma vez que elas reagem 

sob uma ótima contrária a tudo que se espera que façamos na vida real. Durante o processo 
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criativo, tivemos que nos manter atentos ao que as personagens faziam, levando em conta 

a proposta de Pinter com essas reações, para não cairmos no óbvio, o que normalmente 

acontece em diferentes peças de teatro. O óbvio, nesse caso específico, está relacionado 

às atitudes comuns que normalmente esperamos de um indivíduo. Sarah e Richard, 

seguem, portanto, a linguagem forjada e dissimulada, contraditória e ilógica, própria da 

linguagem de Harold Pinter. No entanto, é a partir dessa dissimulação que extraímos a 

verdade sobre aquela cena e enxergamos como se dão as relações ali presentes. Dessa 

forma, o espectador pode obter ao mesmo tempo informações limitadas e instigantes 

sobre o que acontece com essa ou aquela personagem em determinado contexto cênico.  

Aparentemente estamos lidando tanto com uma dramaturgia quanto com personagens 

impossíveis de serem apreendidas pelo público por parecerem distantes da realidade. Por 

isso, o autor foi muitas vezes severamente criticado, fazendo com que suas peças e 

personagens fossem vistas como obscuras, ilógicas e irritantes. Porém, esse olhar de 

represália para suas obras só se deu por aqueles que realmente não se esforçaram 

cognitivamente para absorver a verdade latente em suas peças. Ou por aqueles que se 

esquivaram de reconhecer essa verdade refletida como um espelho desconfigurado e 

invertido dentro do diálogo que acontece entre público e personagens.  

Na verdade, a maneira como Pinter insere suas personagens na trama ou a forma como 

ele conduz as relações entre elas são verdadeiramente simples e perfeitamente entendíveis 

ao espectador, desde que o público não procure desvendá-las com precisão, desde de que 

ninguém tente entendê-las de forma óbvia ou as coloque sobre a égide das amarras dos 

padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Isso seria um erro tremendo e o espectador não 

seria capaz de se adaptar e apreender de fato o que se passa no palco.  

Para ver um espetáculo de Pinter, é necessário abdicar-se de verdades absolutas sobre as 

relações humanas e sobre o próprio teatro. Só é preciso ver sem resistir, sem se alinhar a 

julgamentos pré-concebidos pelas convenções sociais. Dessa forma, os efeitos que Pinter 

trabalha nas suas peças, transpostos pelos diálogos engenhosamente construídos, 

atingirão a mente do espectador como uma flecha. Se não for dessa maneira, a peça se 

torna incompreendida, ou até mesmo bizarra para aqueles que não tiveram a sensibilidade 

de simplesmente sentar e ver como as relações humanas vivenciadas por essas vidas 

fictícias são estabelecidas em cena. Sobre a linguagem pinteriana e esse universo das 

personagens Almansi diz o seguinte: 
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Pinter substitui o ângulo reto pelo ângulo obtuso, de modo que as réplicas não 

rebatem diretamente: é esse efeito especial que atribui aos seus diálogos uma 

camada indefinida. Não é uma linguagem de robôs pensantes como em Shaw, 

não é a linguagem de homens imitando macacos como em Artaud, não é a 

linguagem de clowns histéricos como em Ionesco, nem a linguagem de 

preocupações existenciais como em Beckett: sua linguagem é a de um jogo de 

esconde-esconde, humana/inumana O universo de Pinter é plausível e 

compreensível na medida em que ninguém tente ser entendido. (ALMANSI, 

1962, p. 3, tradução de Luiz Otavio Carvalho) 

O interessante nesta citação é que podemos perceber como Pinter constrói os diálogos de 

suas personagens com efeitos de reações invertidas ao que supostamente espera-se que 

aconteça. Enquanto uma personagem ataca, seja com insultos ou opressões, a outra 

personagem reage dissimulando ao invés de contra-atacar. Outra hora, elas fogem pela 

tangente, saindo fora da situação, causando assim o efeito de um espelho invertido, 

colocando os diálogos em uma posição indefinida. O espectador se surpreende com essa 

linguagem em que as personagens não reagem da forma como comumente um indivíduo 

reagiria. Como foi muito bem colocado por Almansi (1962), é um eterno jogo de esconde-

esconde e nunca temos certeza do que vai acontecer no próximo passo das personagens.  

Em “Amante”, por exemplo, a cena se abre com Richard, o marido, perguntando à sua 

esposa Sarah, se o amante dela irá encontrá-la hoje. Ela responde sim e Richard a deseja 

um ótimo dia e sai para o trabalho. Essa não é uma reação esperada pela sociedade 

convencional, essa atitude de Richard é exatamente o oposto do que acontece com um 

suposto marido. Pinter articula as palavras e as situações, para depois lá na frente, deixar 

novas pistas. E quando o espectador acha que entendeu tudo, ele leva uma nova rasteira 

e a confusão é implantada de novo na mente da plateia. 

Nesse sentido, entendemos o diálogo entre as personagens e o espectador como um jogo 

de roleta russa, no qual o espectador aperta o gatilho sem saber sua sorte. O que virá no 

próximo clique do revólver é sempre uma surpresa, não há brechas para especulações. As 

personagens em ação vão traçando sua trajetória entre fingimentos e dissimulações sem 

a menor vergonha, ficando para o espectador apenas a missão de ver e perceber os efeitos 

em si causados pelos movimentos disparatados das personagens em cena. Pinter consegue 

abstrair o horror da insensatez e transformar em banalidade cotidiana, dando plenos 

poderes às personagens que utilizam de uma linguagem e um comportamento imundo, 

como se fosse algo corriqueiro e natural.  
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Compreendemos que o desejo de Pinter era instigar o espectador a identificar-se com 

essas personagens e toda a hipocrisia por trás de suas atitudes. Toda falta de caráter que 

elas carregam são como espelhos para cada indivíduo na plateia. A diferença é que as 

personagens pinterianas, através dos jogos das palavras e das ações, revelam as 

características mais degradantes dos seres humanos. Por mais que essas personagens 

usem máscaras, Pinter é tão engenhoso na sua escrita que ironicamente consegue 

escancarar a perversão humana velada por essas máscaras, assim como possibilita 

desvendar sentimentos e emoções que se escondem através da postura fingida de cada 

uma de suas personagens. Pinter quer tocar o espectador no grau mais alto de sua 

intimidade, porém, o dramaturgo não constrói personagens que dão de bandeja a 

mensagem, ele cria efeitos que obriga o espectador a pensar sobre tudo que vê de uma 

forma mais profunda. 

Ao criar personagens mentirosos com o intuito de fazer com que o espectador desconfie 

sempre delas, o autor já lança um certo desconforto no público. A postura das personagens 

com suas falas invertidas das suas ações, geram dúvidas na plateia, causando uma 

tremenda confusão mental, na medida em que as personagens, além de serem 

sistematicamente dissimuladas, só dão informações sobre o que ocorre em cena. Quer 

dizer, elas se mostram apenas pelos seus discursos e ações naquele momento vivenciado, 

sem dar nenhum testemunho sobre suas experiências passadas, como já esclarecido. O 

que queremos salientar é que essa falta de referência pregressa das personagens gera 

grande desconfiança no espectador, uma vez que o público não consegue saber nada sobre 

elas além daquilo que lhes é mostrado no palco. Contudo, é exatamente isso que as tornam 

intrigantes, enigmáticas, inconfiáveis e farsantes, instigando ainda mais o imaginário do 

espectador. 

Dessa forma, as personagens se escondem como caramujos e nunca revelam sua 

verdadeira identidade. Nossa percepção sobre elas será sempre sobre aquilo que vemos 

durante a peça. Fica claro que ao obstruir sua identidade, as personagens isentam-se de 

responsabilidades sobre seus atos. Se elas se escondem o tempo todo e o fingimento é a 

essência da sua criação, cria-se uma dificuldade para o espectador em identificá-las como 

a dissimuladora genuína, já que todas assumem a mentira como parte de si mesma, ou 

seja, todas são mentirosas e dissimuladoras autênticas. Esse é um grande desafio para os 

atores, ao mesmo tempo era o que mais me instigava no processo criativo: trazer a verdade 
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cênica através de uma personagem que está imersa no universo da dissimulação e fazer o 

espectador acreditar nas suas mentiras como sendo verdades.  

Almansi (1962) afirma que a linguagem de Pinter é a linguagem das máscaras, e 

acrescenta: “a sobrevivência social e emocional das personagens ainda depende da 

velocidade: quão rápido eles conseguem fugir de si mesmos” (ALMANSI, 1962, p.6). 

Essas personagens são capazes de usar das habilidades mais baixas para resolver suas 

questões, sejam elas uma deformação de sua moral, uma prostituição social ou sexual. 

Seu drama da vida se constitui sobre a estrutura de um total vazio psicológico, já que sua 

vida interior é indefinida, permeada por conflitos que regem seu espírito inflamado pelo 

uso de várias máscaras. 

Segundo Almansi (1962), para Pinter deixar explícito a intimidade do ser é algo altamente 

invasivo e aterrorizante, é como estar nu diante do outro. Por isso, suas personagens agem 

dessa forma: mentindo, fingindo, atacando e fugindo. Assim, elas estão indo de encontro 

com a verdade da sobrevivência entre os indivíduos. Almansi ainda completa o raciocínio 

dizendo que Pinter é o único dramaturgo que consegue transformar os misteriosos 

pensamentos, desejos e paixões de uma personagem, em ataque, de maneira que ninguém 

se dê conta do que a personagem realmente espera com aquela atitude forjada. Muitas 

vezes, ou na maioria das vezes a personagem quer, sobretudo, se defender. Se levarmos 

em consideração o velho ditado popular em que “o ataque é a melhor defesa”, então, as 

personagens pinterianas são bravas guerreiras e excelentes estrategistas. 

Diante de tudo que absorvemos da dramaturgia e das personagens pinterianas, buscamos 

compreender as propostas do dramaturgo e a problemática levantada por ele em suas 

obras. Percebemos a profundidade de seus textos e como ele conduz questões pertinentes 

em relação ao ser humano, de forma paradoxal: sendo simples, por envolver relações 

entre sujeitos comuns em situações cotidianas, todavia complexas, por conter a sutileza 

da dialética comportamental e os paradoxos dos diálogos das personagens, a partir de uma 

sistemática contradição entre o que se diz e o que se faz.  

Para além disso, acredito que apesar de Pinter construir personagens com alto teor de 

perversidade e usar de forma estratégica uma linguagem ilógica, que corrompe os valores 

e a conduta social tradicional, o dramaturgo estabelece com muito discernimento uma 

grande conexão entre sua obra e o espectador. Em um mundo repleto de perturbações que 
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perpassam o interior de cada indivíduo, o autor fornece ferramentas para refletirmos sobre 

nós mesmos. Nesse sentido, o dramaturgo ampara o espectador, atravessando-o com sua 

estrutura eficaz de linguagem. Com isso, Pinter oferece ao público a oportunidade de 

pensar sobre o que vê no palco, construir um olhar crítico e refletir, de acordo com suas 

próprias bagagens emocionais e intelectuais, e por fim, tirar suas conclusões sobre as 

relações que se estabelecem entre as personagens e a forma como elas se conduzem.   

Pinter dança com as palavras, articula as situações e faz com que suas personagens 

abusem de uma linguagem estratégica e manobras exuberantes, sempre promovendo 

discursos com intenções obscuras. Entre falas exibicionistas e outras completamente 

vazias, o dramaturgo agrega aos diálogos infinitos significados e, dessa forma, Pinter vai 

edificando suas personagens. Personagens que conseguem adentrar no interior mais 

secreto de cada indivíduo de forma invasiva. Ao mesmo tempo, sem que o espectador 

perceba, as personagens já alcançaram esse lugar misterioso do seu ínfimo, onde as ideias 

são livres, os sentimentos não têm pudor e as emoções não são enquadradas. E assim, 

transformando a extravagância em banalidade, Pinter extrai a essência do ser humano 

personificada por suas vidas ficcionais. 

A partir desses aspectos analisados nas personagens pinterianas, fiz minha investigação 

metodológica na qual busquei ferramentas apropriadas para construir Sarah. Através de 

todo o aparato que caracteriza tal personagem e a partir de suas peculiaridades 

consolidadas pelo autor, tracei sua identidade através de um trabalho sistêmico de atriz 

para dar vida, fluidez e verdade a essa personagem criada com tanto cuidado por nosso 

dramaturgo.  

Toda nossa equipe buscou na época ser contundente com a proposta dramatúrgica de 

Pinter, levando em consideração seus desejos e metas estabelecidas para a trajetória 

dessas figuras dentro do espetáculo que escolhemos para nossa pesquisa prática: A peça 

“Amante”. Para tanto, analiso tal obra, considerando todos os aspectos apresentados neste 

capítulo. 
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1.2.1 Estudo sobre a obra “Amante” 

 

A peça “Amante”, de Harold Pinter, que elegi como material do meu exercício cênico em 

2017, foi escrita em 1962 e traduzida para nosso exercício cênico pelo professor Luiz 

Otávio Carvalho. “Amante” é constituída de personagens comuns da sociedade de classe 

média e a situação se desenvolve em ambientes familiares e cotidianos. O tema sexo é 

um elemento potente de “Amante”. A partir dele, desenvolvem-se os jogos de fetiches 

nos quais as personagens vivenciarão na trama. Para além do tema sexo, visualizei vários 

outros elementos tratados por Pinter em suas dramaturgias, em que se destaca a disputa 

por poder e status, tendo as circunstâncias das cenas como campo de batalha entre as 

personagens, a incerteza, a ambiguidade dos fatos e o mistério que paira no ar.  

À primeira vista parece estarmos diante de uma peça realista em que um tema é 

apresentado e desenvolvido com o propósito de se chegar a alguma conclusão. A partir 

do momento em que o universo ficcional avança, deparamo-nos com situações com as 

quais não temos a menor ideia do porquê estão acontecendo o que ocorre. Conseguimos 

experimentar sensações prazerosas ou espantosas que vão ao encontro dos valores 

convencionais. Começamos a conhecer personagens das quais não temos a menor 

informação e nem sabemos sobre suas relações, apenas levantamos suposições. Essas 

personagens vão vivenciando situações diante de nós e se configurando com algumas 

características a partir do que fazem e do que falam, característica marcante na 

dramaturgia de Pinter. Prosseguem, jogam, confrontam-se e se deleitam. Ao final, 
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ficamos diante de um leque de possibilidades de conclusões a respeito de quem são e do 

que se passou. 

Amante é assim. Há basicamente duas personagens, Sarah e Richard, que ao longo da 

peça vivenciam um jogo em que, aparentemente, cada um trai o outro com um amante. 

No meio da peça, o espectador se surpreende em perceber que cada um era o amante do 

outro, respectivamente. Sarah amante de Richard, Richard amante de Sarah. Há uma 

passagem da peça em que achamos que ficou esclarecido que ambos eram casados, 

quando numa fala, Richard diz para Sarah que são casados há dez anos. Entretanto, 

surgem outros fatos que solapam essa possível confirmação. Há momentos em que, quase 

verdadeiramente, achamos ter solucionado o quebra-cabeça das relações entre as 

personagens, mas, alguns instantes depois, não temos tanta certeza se é isso ou aquilo ou 

uma terceira possibilidade. O final se estabelece como um coelho tirado da cartola que só 

acentua a pluralidade de conclusões que o espectador pode inferir. Por exemplo, será que 

a peça não passa de um delírio imaginativo de uma ou da outra personagem; ou elas são 

casadas e precisam de jogos estimulantes para sobreviverem a rotina do casamento; ou 

ainda, esses jogos em vez de solucionar, desvirtuam o relacionamento dos dois como 

casal? 

Essa incerteza, que nos deu uma abertura para explorarmos as várias possibilidades, pode 

ser constatada por exemplo quando Richard fica muito zangado com a “libertinagem” de 

Sarah ao receber seu amante em casa e então ele a proíbe de encontrá-lo. É um tremendo 

paradoxo, já que supostamente Richard é o próprio amante de Sarah. Esse é um momento 

que dá um nó na cabeça do público e novas interrogações podem surgir. Será que Richard 

está com ciúmes dele mesmo, ou da situação de Sarah ter um amante? ou quem sabe 

Richard está com ciúmes do personagem que ele mesmo criou para ser amante de Sarah? 

Será que Sarah é mesmo casada com Richard, ou são amigos apaixonados que moram 

juntos há dez anos? Todas essas questões inacabadas são deixadas no texto de forma 

proposital pelo autor, para que o próprio expectador preencha as lacunas ao longo da peça.  

Pinter genialmente cria várias situações na peça que colocam em xeque a conduta das 

personagens. Em um outro momento cênico, Richard chega do trabalho e fala do calor 

que fazia na cidade. Sarah havia dito que tinha ido almoçar também na cidade, mas não 

sabia responder se lá estava calor. Essa dúvida cria uma atmosfera de suspense, deixando 

a incerteza sobre Sarah ter mesmo ido almoçar na cidade com uma amiga, ou se estava 
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em outro lugar, de repente com um amante real que não fosse o amante inventado por 

Richard. Mas, como estamos imersos na linguagem dramatúrgica de Pinter, Sarah sai pela 

tangente, mudando a direção da conversa, como um animal que camufla e foge. Nesse 

sentido, após ser instalada a dúvida, há uma pausa, típica da escrita do dramaturgo, e o 

assunto muda significativamente, como se o que estava sendo dito não tivesse mais 

nenhuma importância, como um assunto que nunca existiu.  

Em outra situação de cena, Richard e Sarah estabelecem um jogo de tensão mediante uma 

discussão frenética sobre seus supostos amantes. As personagens, assim como os animais, 

não se queixam, não demonstram insatisfação sobre os fatos, tampouco se reprimem, mas 

por outro lado, “rosnam” umas para as outras, com o intuito de dissimular o que sentem 

ou pensam. E assim, nessa situação de cena, no ápice da discussão entre o casal, quando 

parece que desse conflito instaurado surgirá algo trágico ou arrebatador, Sarah diz: “Quer 

um pouco de presunto frio?” e novamente a discussão termina em comicidade, quando 

Richard fala dos frios em um sentido figurado. O efeito cômico está em Sarah ignorar 

Richard, fugindo e mudando de assunto. Ao mesmo tempo, ela desdenha o marido quando 

este insiste em permanecer na mesma conversa, e então Richard acaba dando outra 

conotação às palavras, desvirtuando o assunto sério que ele iniciou para falar do presunto 

frio. A negligência de Sarah sobre um assunto supostamente sério para Richard discutido 

naquele momento vira motivo de risada para o espectador, graças à estrutura da escrita 

criada por Pinter, que joga com a linguagem, escancarando a sordidez que a personagem 

trata dos assuntos considerados importantes pela outra, causando assim o efeito instigado 

pelo dramaturgo. 

Em uma última análise, na última cena da peça, Sarah ataca Richard, jogando iscas para 

que o espectador fique na dúvida sobre a existência de algum outro amante diferente 

daquele que Richard inventou, no caso o Max. Ela diz: “idiota, pensa que ele é o único 

que vem? Pensa que ele é o único com quem me divirto?...” Porém, quando o público 

pensa que descobriu tudo sobre Sarah e sua perversidade, Richard responde, iniciando 

um outro diálogo: “é assim que vocês fazem? É divertido? Tem fogo” E volta a pergunta 

do fogo, muito usada por Richard, na pele de Max, em seus jogos sexuais com Sarah. Fica 

a incógnita se o que Sara diz é real ou faz parte do jogo de sedução que se inicia no final 

da peça. Fica o mistério que nunca será desvendado sobre a conduta de Sarah e Richard, 

no qual jamais teremos a resposta, ficando a cargo do espectador interpretar à sua 

maneira.  
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Acaba-se por concluir que o dramaturgo pretende, na verdade, é que vivenciemos a tensão 

do jogo de “diferenciar a ficção dos fatos” (HAYMAN, 1975, p. 55) e não que saibamos 

diferenciar, de fato, o que é e, muito menos, que precisemos dar respostas morais ou 

estabelecidas para a questão daquilo que acontece entre as personagens. Esses aspectos 

dramatúrgicos revalidam a característica da escrita pinteriana. Pinter, nessa peça, assim 

como na maioria de sua produção literária, não tem a meta de escrever para contar a 

história das personagens por meio de suas ações e motivações com conclusões 

estabelecidas, como já esclarecemos acima. Seu objetivo aqui é, sobretudo, apresentar 

experiências vividas que, na maioria das vezes, não aparentam ser sintonizadas com os 

valores sociais tradicionais e convencionais. Entretanto, a experiência é vivenciada como 

tudo que experimentamos na vida, comumente. 

Todos esses aspectos sobre o Teatro de Harold Pinter me intrigaram e me fizeram investir 

na minha pesquisa de como construir um papel inserido em tal contexto. Percebi, de 

imediato, que essa tarefa exigiria de mim um outro lugar de criação cênica, diferente do 

que eu estava habituada a fazer. A partir disso dei continuidade aos meus estudos e pude 

ir para a pesquisa prática, respaldada pelas provocações do dramaturgo, no que tange a 

construção de um papel. A partir dessas especificações das personagens criadas por Pinter 

lancei mão dos princípios procedimentais criados por Stanislávski e Donnellan. 

Metodologias que havia praticado no Estúdio Fisções que fora explorada pelo diretor Luiz 

Otavio Carvalho na montagem de “Amante”. 

O trabalho atual que resultou nesta dissertação é fruto da leitura e análise de uma 

experiência prática realizada em 2017, com a abordagem de um novo olhar reflexivo 

sobre as ferramentas utilizadas por Stanislávski e Donnellan no que tange a construção 

da personagem. Ao aprofundar em teoria sobre os procedimentos metodológicos, 

consegui construir um olhar crítico sobre a contribuição de tais procedimentos dados por 

ambos os diretores. Faço uma investigação minuciosa de registros, relatos e memórias e 

reforço a utilidade das referidas técnicas de atuação na montagem da peça “Amante”, 

sobretudo, na criação do papel Sarah, usado como exemplo para demonstrar a 

funcionalidade das estratégias stanislavskianas e donnelianas na construção de um papel 

pinteriano. Assim, foi possível traduzir em palavras nesta dissertação, toda a experiência 

que vivenciei na sala de ensaio, assim como o fruto de toda a pesquisa teórica e prática. 
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CAPÍTULO 2: ELEMENTOS ESTRUTURANTES DO TRABALHO DO 

ATOR/ATRIZ 

2.1 Elementos Operacionais Stanislavskianos 

Para irmos ao processo criativo na prática, tivemos que buscar ferramentas metodológicas 

que nos auxiliassem na execução da montagem pensando na construção das personagens 

pinterianas. Este capítulo será destinado à apresentação dos procedimentos técnicos e 

pedagógicos pensados por Stanislávski e Donnellan. A priori, vamos abordar a pedagogia 

de Stanislávski e seus procedimentos para compreensão da obra que está intrinsicamente 

relacionada a estrutura da montagem dos papéis.  

Inicialmente em 2017, quando selecionamos o texto “Amante” para estudar, começamos 

a analisá-lo sem utilizar nenhuma das técnicas que exercitávamos no nosso grupo de 

estudo Fisções. Estudávamos o texto conforme havíamos trabalhado com outras 

dramaturgias em montagens no mercado de trabalho, utilizando de outras técnicas e 

métodos. Não que esses métodos fossem errados, pois a arte é complexa e subjetiva para 

apontarmos métodos certos ou errados, mas o fato é que tais métodos não estavam sendo 

apropriados para nossa pesquisa teórica e prática. Precisávamos compreender antes de 

tudo, a obra de Pinter e todas as suas especificações, para com isso conseguirmos entrar 

no universo das personagens pinterianas e construirmos nossos papéis, alinhados à 

proposta do dramaturgo para cada uma dessas vidas ficcionais.  Esses métodos que 

conhecíamos e usávamos, priorizavam a compreensão das personagens a partir de sua 

história pregressa. Propunham também que descobríssemos quem elas eram e porque 

agiam de tal maneira, sempre relacionando-as ao seu estado emocional, antes mesmo de 

compreender a obra em si, as propostas do autor, sua intenção comunicativa e suas 

peculiaridades de escrita. 

Fomos pouco eficientes na tentativa de entender a peça e suas personagens fazendo uso 

desse estudo psicologizado. Digo que fomos pouco eficientes, porque conforme já foi 

ressaltado aqui, estávamos indo na contra mão do que o próprio autor pensava sobre as 

vidas que ele criava em seus textos. Salientamos que de acordo com o que pesquisamos, 

entendemos que Pinter não acreditava que a vida pregressa de uma personagem interferia 

nas relações estabelecidas na trama, no presente momento da encenação. Para o autor, 

conhecer o passado de uma personagem é o que mais importa ao espectador na sua 

receptividade. No entanto, para o dramaturgo, criar um histórico de vida para as 
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personagens não influencia na conduta dessas vidas fictícias durante a peça. É justamente 

a conduta comportamental das personagens durante o jogo cênico que destaca suas 

relações em cena, permitindo a possibilidade de encontrarmos formas de construção 

desses papéis, bem como maneiras para o espectador perceber o que trazemos com a obra 

“Amante”, evidenciando como esses sujeitos ficcionais se relacionam. Construir 

personagens sob a ótica de uma vida pautada em sua forma psicologizada e buscar 

apresentar seus sentimentos no jogo cênico, relacionando as personagens com seu 

passado de vivência, parece ser tudo que nosso autor renegava. Pensar por esse ângulo 

dificultou muito nosso processo por estarmos usando uma dramaturgia de Pinter. Quanto 

mais buscávamos explicações psicológicas e sentimentais para as personagens, mais 

distante estávamos de atingir a perspectiva da proposta do autor.  

As falas das personagens não condiziam com suas atitudes, mas tentávamos em vão fazer 

uma conexão entre o que era dito e o que supúnhamos que as personagens sentiam e 

faziam em cena. Dessa forma, o comportamento que inventávamos para esses papéis não 

relacionavam com o que Pinter propunha para suas personagens dentro do universo da 

obra “Amante”. Buscávamos uma atuação pautada na realidade óbvia convencional, 

pensando em como uma personagem sob esse viés agiria em determinada situação, 

quando, na verdade, os acontecimentos cênicos estavam relacionados com o absurdo 

ilógico de ser e de se comportar dessas personagens. Compreendemos que essa era a 

premissa que o dramaturgo visava trazer em sua obra e era, sobretudo, essa lógica de 

pensamento pinteriano que precisávamos entender para iniciarmos nosso processo 

criativo. 

Nesse momento, o diretor Luiz Otavio Carvalho nos alertou para o fato de estarmos 

pisando em um terreno movediço ao estudarmos uma obra desse dramaturgo seguindo 

procedimentos metodológicos inadequados ao processo criativo em questão. Diante dessa 

constatação, Luiz Otavio nos alertou que seria mais produtivo a utilização de métodos 

estudados e praticados no Estúdio Fisções, como era habitual em nosso treinamento 

diário. Nesse caso, o diretor propôs que déssemos o primeiro passo: encontrar a essência 

da obra de Harold Pinter e sua proposta ao escrever a peça “Amante”.  

Nesse sentido, seguimos os direcionamentos de Carvalho que nos orientou seguir os 

princípios stanislávskianos e desvendar, antes de mais nada, as circunstâncias propostas 

e a supertarefa da peça “Amante”, pensando na proposta dramatúrgica de Pinter com 

todas as suas peculiaridades já abordadas no capítulo anterior. Sendo assim, o que seria 
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“circunstâncias propostas” segundo Stanislávski? E qual sua contribuição para análise da 

peça “Amante” e para a construção das personagens, sobretudo, da personagem Sarah? 

2.1.1 Circunstâncias Propostas 

A compreensão das circunstâncias propostas é imprescindível para o ator e a atriz 

construírem seus papéis de acordo com a lógica pedagógica do mestre russo. As 

circunstâncias propostas, segundo Stanislávski (2017), têm a ver com o enredo da peça, 

os fatos que ocorrem nela, o período e o lugar da ação. Mas também diz respeito a forma 

como atores, diretores, cenógrafos e toda a equipe de produção compreendem a obra e a 

estruturam cenicamente. Como os envolvidos na peça percebem a obra e participam 

ativamente dela, objetivando preencher as lacunas existentes nas entrelinhas do texto 

dramatúrgico. Em suma, as circunstâncias propostas envolvem tanto o texto dramático, 

quanto todo o trabalho de encenação do espetáculo.  

Podemos dizer que as circunstâncias propostas estão relacionadas a tudo que é oferecido 

aos atores na sala de ensaio no que se refere à obra. A partir de tais circunstâncias os 

atores se colocam nas situações de cena e desenvolvem seus papéis atentos à noção das 

circunstâncias que os rodeiam. Para Maria Knebel (2016, p.32), as circunstâncias 

propostas dizem respeito a tudo que o ator e a atriz devem acreditar em relação a peça. 

Stanislávski diz assim sobre as circunstâncias propostas: 

Quer dizer, o enredo, os fatos, os incidentes, o período, o tempo e o lugar de 

ação, o estilo de vida, a encenação, os cenários e figurinos, os adereços, o 

camarim, os efeitos sonoros, etc. etc., tudo que é dado para os atores durante o 

ensaio. As circunstâncias dadas, assim como o “se”, são suposições, produtos 

da imaginação. Têm uma simples origem: as circunstâncias dadas. Elas são a 

mesma coisa que o “se”, e o “se” é a mesma coisa que as circunstâncias dadas. 

Um deles é a hipótese (“se”) e o outro é seu corolário (circunstâncias dadas). 

O “se” sempre inicia o ato criativo e as circunstâncias dadas o desenvolvem. 

Um não pode existir sem o outro ou adquirir a força que precisa. Mas as 

funções são um pouco diferentes. O “se” é o estímulo para a imaginação 

adormecida, ao passo que as circunstâncias dadas fornecem a substância para 

ele.” STANISLÁVSKI, 2017, P. 56). 

 

Com essa citação, esclarecemos os aspectos das circunstâncias propostas, o que nos 

permite analisar as circunstâncias da peça como um todo. Explorando as circunstâncias 

propostas, verificamos que estas estão relacionadas com todas as situações dadas em cada 

cena, os acontecimentos, e todos os elementos cênicos necessários para os atuantes se 

verem nela. Seria como pensar nas situações que aquela cena estabelece como atmosfera 

para que a personagem consiga se inserir e reagir diante dos fatos presentes, tendo como 

base sua criatividade imaginativa. Nesse sentido, as circunstâncias propostas e os “Se” 
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stanislavskiano, instigam a imaginação do atuante, dando a ele estímulos necessários para 

potencializar sua capacidade de imaginar em cena sob a égide dos acontecimentos 

proferidos na obra. 

É preciso, portanto, acreditar nas circunstâncias propostas como sendo parte de uma 

realidade da vida da personagem, simulando situações de suas próprias vidas com todos 

os detalhes possíveis a serem encontrados naquela circunstância cênica. Sendo assim, 

devemos nos colocar no lugar da personagem e das situações que ela viverá na trama. É 

importante conhecer o lugar onde ocorre a peça e os acontecimentos descritos nas cenas, 

tais acontecimentos são dados pelo autor e revistos pela equipe artística. É necessário se 

ater aos fatos existentes nas cenas e tudo que abarca aquele momento que a personagem 

irá viver, para assim, o atuante se perceber nas situações cênicas e viver verdadeiramente 

seu papel. Knebel fala sobre esse assunto da seguinte forma:  

O ator precisa ser capaz de se colocar no lugar da personagem e olhar para os 

fatos e acontecimentos a partir de seu próprio ponto de vista. Para apreciar os 

fatos com sensações próprias, sobre a base de uma relação pessoal e viva com 

os acontecimentos, o ator deve formular para si, internamente, a seguinte 

questão, e resolvê-la: “quais pensamentos, desejos, aspirações, características, 

qualidades e defeitos inatos meus, pessoais, vivos e humanos, poderiam fazer 

com que eu, enquanto ser humano-ator, me relacione com as pessoas e os 

acontecimentos da peça da mesma forma como o faz o personagem 

representado por mim?” (KNEBEL, 2016, p.42) 

A partir dessa citação, ressaltamos a importância da análise das circunstâncias propostas 

e todo o entendimento sobre os fatos e acontecimentos da peça. Dessa forma, conhecendo 

os contextos cênicos, os atores se inserem na cena mais bem municiados para adentrar no 

universo das personagens e se colocar no lugar delas de forma mais efetiva e contundente 

com o texto a ser trabalhado. A partir das referências pessoais do próprio intérprete, a 

personagem construída pelo respaldo das circunstâncias propostas, dá ao papel uma vida 

particularizada pela subjetividade de cada ator/atriz. 

Analisar as circunstâncias das cenas, assim como compreender os fatos e acontecimentos 

contidos nelas, se faz necessário, uma vez que elas contribuem com o desvelamento das 

tarefas que as personagens devem cumprir durante a peça. Dessa maneira, as 

circunstâncias propostas possibilitam também entendermos todas as situações que as 

personagens viverão de acordo com cada contexto de cena. Para tal, algumas questões 

são pontuais: é importante sabermos onde essas personagens estão, o que fazem naquele 

momento, qual o teor dos diálogos, porque elas abordam tal assunto, que tipo de cenário 
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elas estão utilizando naquele momento de cena, qual o figurino nessa situação, que tipo 

de luz pode ser usada nessas ou naquelas cenas.  

Para além desses aspectos, é primordial ter um conhecimento do contexto em que a obra 

foi gerada, para melhor discernimento sobre a estruturação e elaboração implicadas na 

obra, o que equivale ao que será apresentado no texto como situações dadas pelo autor. 

Essa é uma relação direta entre o contexto em que a obra foi escrita e as circunstâncias 

que se seguem no texto. Relações essas que atravessam comportamentos e atitudes das 

personagens e as situações cênicas propostas pelo olhar contextual do autor sobre a 

convivência dos indivíduos em sociedade, o que denuncia as especificações daquilo que 

se estabelece em um texto teatral e traduz a arte elementar de cada época. Em conseguinte, 

é possível, através desse entendimento, perceber as possibilidades de releituras e 

conexões que a obra permite, tendo como base referencial no nosso próprio contexto 

vigente. 

Tudo isso diz respeito às circunstâncias propostas que precisam ser estudadas para 

chegarmos a uma compreensão da completude da peça. Isso significa que é preciso 

entender as circunstâncias da peça para chegarmos as circunstâncias propostas de cada 

cena, considerando que uma está intrinsicamente ligada a outra, e tudo isso faz parte do 

entendimento maior e necessário para construirmos nossos papéis. Se refletirmos sobre a 

importância das circunstâncias propostas, veremos que elas envolvem todas as 

informações possíveis para que o atuante mergulhe no universo ficcional do autor e da 

peça, e assim, consiga transformar a obra escrita do dramaturgo em uma obra de arte 

verdadeiramente viva. Trazemos um pensamento de Stanislávski a esse respeito, dado por 

Knebel (2016) em seu livro Análise-Ação: 

O que realmente significa avaliar os fatos e acontecimentos da peça? Significa 

encontrar neles seu sentido interior oculto, sua essência espiritual, seu grau de 

importância e influência. Significa cavar sob fatos e acontecimentos externos 

para encontrar ali outros acontecimentos, escondidos nas profundezas, que 

frequentemente são a causa dos fatos externos. Significa observar como um 

acontecimento se desenvolve na alma e sentir o grau e o caráter de sua 

influência, observar a linha das aspirações de cada personagem, os embates 

entre estas linhas, suas intersecções, entrelaçamentos e divergências. Em suma: 

significa conhecer o esquema interior que define as relações entre as pessoas. 

Avaliar os fatos significa encontrar a chave que decifra muitos mistérios da 

‘vida do espírito humano’ do papel, escondidos sob os fatos da peça. 

(STANISLÁVSKI, APUD KNEBEL, 2016, P. 41). 

A fala de Stanislávski enfatiza a importância dos atuantes se aterem às circunstâncias 

propostas, à análise dos fatos e aos acontecimentos da peça, esclarecendo toda e qualquer 
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dúvida que possa existir sobre a influência das circunstâncias nas atitudes das 

personagens em cena. A partir do momento que desvendamos as circunstâncias e todas 

as situações cênicas em cada acontecimento, o intérprete desenvolve a capacidade de 

reagir aos fatos de maneira mais adequada à proposta do autor. A partir das circunstâncias 

dadas e da análise dos acontecimentos da peça, os atores são capazes de interagir e 

conduzir suas personagens de forma mais condizendo com a obra escrita. 

Sendo assim, salientamos a importância desse princípio stanislaviskiano para 

compreendermos a dramaturgia pinteriana e perceber os comportamentos das 

personagens mediante a cada circunstância proposta, que nos possibilitou adquirir 

material consistente contribuindo na construção dos papéis de “Amante”. Nesse sentido, 

realçamos ser muito mais facilitador e contundente adentrar na peça e descobrir as 

circunstâncias propostas da obra, já que para os atores criarem seus papéis é necessário 

entender sobre o que estão trabalhando. É preciso, sobretudo, compreender do que se trata 

a obra e quais as possibilidades que tal peça teatral nos oferece para trabalharmos sobre 

ela. Dessa forma, tendo o conhecimento das circunstâncias propostas, os atores são 

favorecidos no sentido de ter um direcionamento sobre o que trabalhar com suas 

personagens, justificando as razões de seus modos de reagir corporalmente e vocalmente. 

Quanto mais visão e percepção o atuante tiver sobre a peça, a partir das circunstâncias 

propostas, mais ele será capaz de imaginar, de viver e criar suas personagens, de ver os 

acontecimentos e as relações existentes entre seus papeis. 

Após entendermos as circunstâncias da peça e das cenas, vimos a necessidade de 

destrinchar ainda mais a peça em estudos mais aprofundados. Nesse sentido, buscamos 

outros recursos do mestre russo, que para nosso processo, não poderiam ficar de fora, 

uma vez que esses outros elementos do “sistema” de Stanislávski nos fizeram ir ao 

encontro das propostas de Pinter para escrever a obra no qual trabalhamos, o que refletiu 

diretamente na construção da personagem Sarah.  

2.1.2 Supertarefa e ação transversal 

De acordo com o diretor russo, a supertarefa da obra é tudo aquilo que estimula o autor a 

escrever seu texto, suas motivações, sentimentos, desejos e paixões. Stanislávski (2017, 

p.323) nos esclarece o que seria a supertarefa usando como exemplo a obra de 

Dostoiévski, no livro os Irmãos Karamázov. O pedagogo explica que durante a vida de 

Dostoiévski, o escritor buscou encontrar Deus e o Diabo nas pessoas, o que culminou na 
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produção dos Irmãos Karamázov. Nesse sentido, segundo o mestre russo, a supertarefa 

dessa obra de Dostoiévski é a procura por Deus. 

Nessa lógica, podemos entender a supertarefa como a essência da obra, a semente que faz 

brotar uma ideia, ou, a proposta do autor ao escrever um texto preenchendo o papel com 

uma escrita que vem da alma. A semente, ou a questão a ser abordada, perpassa pela 

individualidade do autor com aquela escrita, deixando para os artistas a função de 

compreender seus desejos e assimilar à maneira de cada um, sem perder a questão 

principal de cada texto. Dessa forma, ressaltamos a importância da supertarefa, para que 

não sejam excluídos os objetivos do autor ao criar tal dramaturgia, afinal, para toda obra 

criada existe um propósito em fazê-la e devemos estar atentos a isso. 

A supertarefa é o elemento que está no topo do sistema de Stanislávski (2017), no qual o 

ator e a atriz conduzem seus papéis com o objetivo de chegar até ela. O atuante deve 

buscar, através da personagem, alcançar a supertarefa e se conectar a ela para que o 

espectador consiga compreender os sentidos e razões para tal obra ter sido criada. 

Stanislávski discorre sobre isso da seguinte forma: “Assim como uma semente cresce e 

se torna uma flor, a obra de um autor nasce de um pensamento e sentimento individual” 

(STANISLÁVSKI, 2017, P. 322).  

Nesse sentido, é interessante pensarmos na obra do autor como uma chave que aciona a 

personalidade do ator/atriz e que deve correr em direção ao coração da obra. Pela lógica 

do pedagogo, os pensamentos dos atores devem ser análogos ao do autor, se atendo a 

compreensão da essência proposta pelo dramaturgo, já que esse entendimento é basilar 

na construção do papel. No meu caso, compreender a obra de Pinter, assim como seus 

desejos mais latentes percebidos na escrita de “Amante”, foi fundamental para construir 

meu papel. A personagem ia sendo delineada de acordo com as proposições do autor 

sobre o que ele desejava trazer com tal obra e as minhas percepções sobre a dramaturgia. 

Isso me deu estabilidade e direcionamento para conduzir minha personagem. 

Portanto, podemos dizer que supertarefa serve, ou funciona, como gatilhos que estimulam 

a criatividade do ator/atriz para desvendar as proposições do autor sobre seu texto e assim, 

encontrar a melhor frase – como sugere Stanislávski (2017) – que defina o que o escritor 

propõe comunicar em determinada peça. Sendo assim, a supertarefa tem a função de 

estimular os artistas da cena a reagirem de acordo com as circunstâncias propostas de 

cada cena, e buscar a realização do seu objetivo final que abarca toda a obra que, 
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precisamente, estará sempre conectado com os desejos e sentimentos do dramaturgo. Em 

suma, a supertarefa movimenta todo o trabalho efetivo dos atores em cena traduzido pelas 

reações, comportamentos, pensamentos e sentimentos das personagens que devem andar 

sempre em paralelo aos anseios do escritor. 

Contudo, Stanislávski (2017) nos esclarece também que, ao buscar sentimentos e 

pensamentos que estejam de acordo com a lógica do escritor, o intérprete deve, 

necessariamente, encontrar uma definição de supertarefa que instigue possíveis respostas 

na personalidade subjetiva desse artista. Desse modo, os atuantes expressarão sentimentos 

verdadeiros e genuínos, permeados pelo processo da vivência sincera, mesmo que essa 

dramaturgia traga em si a linguagem da mentira proposta nas obras de Pinter. Usando 

essas ferramentas do mestre russo, é possível criar, independentemente de qualquer tipo 

de poética dramatúrgica, personagens vivas e verdadeiras em cena. 

A grande pesquisadora Nair D’ Agostini (2018), também dá sua contribuição sobre esse 

assunto. Agostini vai chamar a supertarefa de superobjetivo, mas entendemos que são 

apenas formas de abordagens diferentes que traduzem a mesma ideia do pedagogo. Para 

essa pesquisadora, os motores da vida psíquica são responsáveis pelos impulsos que 

ativam a ação que conduzirá o atuante, diretor e autor para o cerne da obra. Ela diz assim:  

O objetivo principal do diretor e do ator, com o espetáculo, é transmitir todo o 

material que o autor reflete na obra, ou seja, as ideias, os sentimentos, os 

sonhos, as alegrias e as dores. Esse fim essencial que levou o autor a escrever 

a obra, foi chamado de Superobjetivo e é o que movimenta todas as forças 

psíquicas, elementos, ações e atitudes dos atores em suas personagens 

(AGOSTINI, 2018, P.25) 

Diante dessa citação, ressaltamos ainda mais a importância que devemos dar à proposta 

do escritor, o seu projeto de criar uma obra. Por isso, faz-se necessário definirmos o que 

a obra nos remete, do que ela trata e o que ela pretende comunicar com o público. Isso é 

necessário porque estamos realizando um trabalho singular, em que atores e diretores dão 

sua contribuição particular sobre a obra, porém, as personagens precisam estar em 

convergência com esse propósito maior do texto: a propositura do autor. Nair D’ Agostini 

traz a seguinte reflexão a partir da fala de Maria Knebel:  

A definição de superobjetivo é a principal incumbência dos diretores e atores 

para concretizar em cena as ideias e sentimentos do dramaturgo, os quais o 

fizeram escrever a obra. Ele atrai para si todas as tarefas que mobilizam as 

forças internas, como o intelecto, a vontade e o sentimento, e as externas, como 

as ações, as atitudes e os elementos sensoriais do ator para com seu 

personagem. O que possibilita a realização do superobjetivo da obra pelo ator 

é o seu correto entendimento do papel. (AGOSTINI, 2018, P. 26) 
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A partir dessa citação é válido salientar que a supertarefa carrega a essência da obra em 

si, assim como também, tem a função de reunir todas as outras tarefas menores que serão 

executadas pelos atores durante a peça. Todavia, ressaltamos que a supertarefa sofre 

alterações na sua perspectiva durante o processo criativo da montagem da peça, na medida 

em que adentramos no estudo do texto, até chegarmos a uma definição satisfatória para o 

grupo envolvido no processo. A partir do que a obra remete como proposta do autor, 

devemos assimilar e definir a supertarefa com base nas proposições de cada grupo ao 

interagir com seu espectador. Isso quer dizer que não existe uma única possibilidade, uma 

verdade absoluta sobre a obra, existem caminhos com possibilidades diversas.  

Entendemos a importância de atentarmos para a essência da peça (as proposições do 

autor), no entanto, reforçamos que esse coração da obra, lugar que abriga os sentimentos 

e desejos do autor ao escrever seu texto, será necessariamente revisto e repensado com 

olhares diferenciados. Isso se dá graças a autonomia singular de cada equipe no 

desenvolvimento de uma determinada peça. Necessariamente, cada grupo compreende a 

peça a partir de sua própria avaliação e verifica o que interessa trazer como reflexão 

daquela dramaturgia. É a partir dessas diversidades nos olhares sobre a supertarefa que 

surgem os coloridos de cada peça e de cada papel, com tons específicos de cada equipe 

de trabalho. 

Vamos demonstrar mais adiante como chegamos à supertarefa da peça “Amante” 

partindo do nosso olhar particular, sendo uma montagem que tem características 

exclusivas do trabalho da nossa equipe. Saliento que essa particularidade da nossa 

montagem está relacionada com a maneira que absorvemos as propostas do autor no qual 

trabalhamos. Escolhemos nossa paleta de cores, que é única, assim como é a de outras 

equipes que, por ventura, podem escolher suas próprias cores ao montar a mesma peça 

“Amante”. Essa pluralidade de perspectivas é algo rico e grandioso, por esse motivo 

valorizamos a descoberta da supertarefa, que não nega a obra, não exclui os desejos do 

autor, mas ao mesmo tempo, traz a individualidade de cada artista e de cada grupo de 

montagem. Stanislávski diz assim sobre esse assunto: 

Essas nuances individuais nas personalidades de diferentes pessoas 

interpretando o mesmo papel são de grande importância para a supertarefa. 

Sem as suas vivências subjetivas, ela é árida, morta. É essencial encontrar uma 

resposta na personalidade do ator para a supertarefa e o papel se tornarem 

vivos, vibrantes, com todas as cores da vida humana genuína 

(STANISLÁVSKI, 2017, P. 325). 
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Essa citação é muito esclarecedora para compreendermos ainda mais a importância dessa 

autonomia criativa subjetiva, que visa construir papéis e espetáculos sinceros e honestos, 

advindos das particularidades de cada artista envolvido nos processos. Por isso, 

percebemos que as mesmas peças e personagens, em montagens diferentes, possuem 

nuances diversificadas em sua forma. Sendo assim, diante do que foi dito, podemos 

pensar que a semente brotada pelo autor já fora estabelecida, apenas será amadurecida ao 

longo do processo por cada grupo de montagem que atribui a obra do autor às suas 

próprias perspectivas e ênfases, a partir de suas potências criativas, suas vivências e 

referências de vida.  

Em vista disso, em um primeiro momento analisamos a peça com o intuito de estudar 

seus detalhes vistos nas circunstâncias propostas e chegarmos ao entendimento do que é 

a supertarefa. Após essa análise, o mestre russo sugere que façamos a divisão da peça em 

cortes e identifiquemos nessas delimitações às tarefas que cada personagem deve cumprir 

ao longo da trama em cada situação cênica. 

Os Cortes são as divisões que atores e diretores fazem para esmiuçar a peça em episódios 

principais e secundários. Pensamos primeiro nos episódios maiores e depois desbravamos 

a peça analisando os episódios secundários que farão parte do todo da obra. Em cada 

corte, portanto, existe uma circunstância de cena e uma tarefa criativa que a personagem 

deve executar para alcançar seu objetivo.  

O ator e a atriz devem ter a noção de todos os acontecimentos que se passam na peça e as 

transformações que ocorrem de uma cena para outra, conscientes da existência de uma 

linha ininterrupta que devem seguir (ação transversal) dentro de uma lógica sequencial 

que coloca o ator, e seu respectivo papel, em diálogo com a obra e seus propósitos. 

Stanislávski fala sobre o assunto da seguinte forma: 

As tarefas são as luzes que mostram onde está o canal navegável e impedem 

que vocês percam o caminho em qualquer segmento de seu curso. São as etapas 

básicas de um papel que orientam o ator durante a interpretação.” 

(STANISLÁVSKI, 2017, p. 150). 

 

Essa fala do pedagogo evidencia a importância de fazermos os cortes e definirmos as 

tarefas de cada personagem, que se encontram nas circunstâncias propostas de cada cena. 

Isso serve como uma forma de guiar as ações e reações que a personagem realizará 

durante o espetáculo. Essas etapas básicas que o mestre diz, são etapas que, ao serem 
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definidas, ajudam os atuantes a interpretarem de forma mais coerente com os propósitos 

das cenas em consonância com o propósito da peça. Ou seja, podemos entender cada corte 

como sendo uma cena, e dentro de cada cena existem as circunstâncias propostas que 

devem ser consideradas, analisadas e compreendidas, para que, posteriormente, sigamos 

construindo a linha de ação transversal dos papéis, no meu caso específico, da 

personagem Sarah. 

Para Stanislávski (2017), no momento em que estamos fazendo os cortes, devemos 

eliminar tudo que é supérfluo dissolvendo os cortes pequenos em cortes maiores, e assim, 

estaremos criando o referido “canal navegável”, por onde a ação criativa deve fluir. Dessa 

forma, segundo o mestre russo, selecionamos tudo que é mais importante na peça, 

dividindo em fatos que sejam mais significativos para o espetáculo. Para nossa análise 

ser efetiva, após dividirmos a peça, partindo dos acontecimentos principais, iremos 

dissecar o texto em episódios médios e pequenos, para no final, formarmos os cortes 

maiores que nos permitirão obter um entendimento completo da obra. O pedagogo russo 

considera os cortes de extrema importância para melhor orientação do atuante. Ele nos 

esclarece sobre esse assunto da seguinte forma:  

Que tormento é subir ao palco com um papel que foi mal analisado, mal 

trabalhado e não foi dividido em cortes claros! Como é desgastante atuar dessa 

forma; como é cansativo para um ator, como é arrastado, como parece imenso 

e assustador. Você se sente completamente diferente em um papel que foi 

devidamente analisado e estudado. (STANISLÁVSKI, 2017, P. 149). 

Essa afirmação do mestre russo elucida como os artistas podem se beneficiar ao fazerem 

os cortes do texto para melhor compreender a obra e as ações das personagens ao longo 

da peça. Percebemos também nessa citação que ao fazer os cortes, os intérpretes e todo o 

grupo sentem-se mais seguros para atuarem e executarem o trabalho criativo, já que ao 

fazer os cortes, estudamos tudo sobre determinada cena, todos seus acontecimentos e 

ainda desvendamos as tarefas que cada atuante deve cumprir naquele contexto de cena.   

Refletimos com esse procedimento pedagógico do mestre russo, como é difícil fazer uma 

análise da peça completa e depois interpretá-la, buscando ações únicas e generalizadas 

das personagens, tendo como base apenas a completude do texto sem dividi-lo e analisar 

suas partes constituintes. Podemos dizer que essa indicação do pedagogo em fazer uso 

dos cortes e das tarefas almejando alcançar a supertarefa, pode ser útil em qualquer 

linguagem teatral. Nesse sentido, realço a crença de que a supertarefa é bem aproveitada 

independente de qual seja a estética teatral, pois, esse procedimento metodológico auxilia 
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o intérprete a melhorar sua qualidade de atuação, sendo um facilitador do entendimento 

da obra e das cenas.  

No entanto, é válido salientar que as tarefas devem ser precisamente ativas, afinal, 

estamos lidando com a ação em cena e, segundo o mestre russo, os atores são os agentes 

dessa ação no palco viabilizada pelas personagens. Para isso, Stanislávski (2017) chama 

a atenção para o modo como devemos definir os cortes e as tarefas. Os cortes devem ser 

identificados por substantivos e as tarefas por verbos, pois os verbos são ativos, logo as 

reações em cena também serão ativas. Ele explica:  

Vejam bem, os substantivos expressam essas representações apenas de 

maneira figurativa ou a partir da forma, sem nenhuma tentativa de sugerir 

dinamismo ou ação. Só que toda Tarefa tem de ser inevitavelmente ativa 

(STANISLÁVSKI, 2017, p. 157).  

 

Nesse sentido, os atores, ao selecionarem suas tarefas dentro das circunstâncias propostas 

das cenas, buscam identificá-las por verbos que os conduzirão às ações dinâmicas, o que 

viabiliza os motores que impulsionam as emoções. Para além disso, ressaltamos que todos 

os cortes e tarefas que atores e diretores definem com os objetivos presentes nas cenas, 

devem seguir dentro da perspectiva da ação transversal. Essa linha direciona o papel para 

onde ele deve seguir na peça. As pequenas e médias tarefas estabelecidas, precisam estar 

em convergência com a tarefa maior (supertarefa).  

Para esclarecer a relevância em se definir as tarefas por verbos, vamos exemplificar tal 

esclarecimento com base nas personagens da peça na qual trabalhamos nesta dissertação. 

Se em um corte de cena Sarah tem como objetivo persuadir Richard para dominá-lo, 

vemos aqui um verbo que viabiliza uma ação dinâmica da personagem, facilitando a 

atuação do intérprete. Por outro lado, se ao invés de usarmos verbos usássemos 

substantivos e pensássemos assim: “A pilantragem de Sarah para com Richard”; o 

substantivo “pilantragem” torna a atuação mais difícil, tendo em vista que não há nenhum 

estímulo concreto para Sarah de fato reagir. A atriz teria que inventar uma reação, e 

acabaria caindo na representação, no histriônico, no falso. Por isso Stanislávski (2017) 

sugere que ao definir as tarefas devemos traduzi-las em verbos, pois, dessa forma, o 

atuante se sente estimulado e atua de maneira ativa e criativa. 

Nesse sentido, na medida em que o ator e a atriz vão cumprindo suas tarefas criativas em 

cena, de acordo com as circunstâncias propostas, a linha da ação transversal da 

personagem vai sendo traçada. Essa linha de ação transversal tem a importância de 
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conduzir a personagem à sua tarefa maior (supertarefa). Na medida em que a personagem 

se desenvolve na trama, guiada pela linha da ação transversal, sua identidade vai sendo 

esboçada.  Visualizamos, assim, a personalidade do papel pelas ações e reações realizadas 

na peça que revelam seu comportamento ao longo do espetáculo. 

Podemos pensar que a linha da ação transversal é como uma estrada que os atores 

percorrem atravessando toda a peça até alcançar o propósito final: a supertarefa. Segundo 

o diretor russo, não devem haver desvios ou interrupções nessa caminhada. Portanto, ator, 

atriz e personagem caminham juntos numa única direção incumbidos do seu dever final. 

Sem a ação transversal, as ações das personagens ficam sem uma lógica, estando 

totalmente fora de contexto, o que significa que tais ações não estão de acordo com as 

circunstâncias da cena, já que todos os elementos estão ligados a essa linha única e 

ininterrupta.  

Portanto, podemos considerar que a função da ação transversal é agrupar todas as ações 

e reações das personagens e conduzi-las para a Supertarefa. Stanislávski (2017, p. 328), 

argumenta sobre a ação transversal fazendo uma analogia a um colar de contas, em que 

todas as contas são ligadas pela linha do colar, mantendo-o inteiro e consistente. Ele 

explica da seguinte forma: 

Então, para um ator, a ação transversal é a extensão direta da dinâmica dos 

impulsos internos que têm origem na mente, na vontade e no sentimento 

criativo do ator. 

 

Se não houvesse ação transversal, todos os cortes e tarefas na peça, todas as 

circunstâncias dadas, a comunicação, as adaptações, os momentos de verdade 

e crença, vegetariam separadamente uns dos outros, sem esperança de vida. 

 

Mas a ação transversal agrupa tudo, mantém todos os elementos presos, juntos, 

assim como faz as miçangas soltas, e aponta-os na direção da Supertarefa em 

comum.” (STANISLÁVSKI, 2017, p. 328). 

Essas citações esclarecem a perspectiva de Stanislávski sobre a linha da ação transversal, 

demonstrando a importância que o pedagogo dá a esse elemento, chamando assim a 

atenção dos artistas para identificarem a linha de ação transversal sem perdê-la de vista. 

Ela conduzirá a trajetória da personagem dentro das circunstâncias da peça, ligando todas 

as tarefas a serem cumpridas pelos intérpretes à supertarefa final.  

Percebemos que a linha de ação transversal faz a ligação entre todas as cenas da obra, 

correlacionando todos os acontecimentos que perpassam por todo o texto e que definem 

as atitudes das personagens durante a peça. Por isso, a linha de ação transversal tem a 
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potência de contribuir na construção do papel, uma vez que essa linha vai costurando as 

circunstâncias propostas, as reações e os objetivos das personagens nas situações cênicas. 

A linha de ação transversal é um caminho direcional por onde o ator e a atriz devem seguir 

e guiar seus papéis durante toda sua vivência no espetáculo. 

Essas ferramentas metodológicas stanislaviskianas apresentadas aqui, foram grandes 

aliadas ao nosso processo, em que irei demonstrar sua utilização no terceiro capítulo. No 

entanto, o mestre russo não foi o único que contribuiu com nosso processo de trabalho. 

Vamos agora apresentar as ferramentas de Declan Donnellan, que também auxiliaram 

nosso processo criativo, dialogando fortemente com os princípios de Stanislávski 

utilizados na pesquisa teórica e prática. 

2.2 Elementos Operacionais Donnellianos 

Após o estudo com os elementos stanislávskianos, fomos para a prática cênica. Porém, 

tanto eu quanto meu colega de cena nos deparamos com novos desafios na sala de ensaio 

no que diz respeito ao trabalho efetivo de atuação. Mesmo tendo a consciência e o 

direcionamento que partem dos princípios de Stanislávski, fomos surpreendidos por 

armadilhas criadas por nós mesmos.  

Sendo assim, para nos livrarmos dos bloqueios em cena, causados por nós mesmos 

envolvidos no processo, tivemos que lançar mão dos instrumentos operacionais de Declan 

Donnellan. Nesse sentido, fomos em busca do estudo sobre o elemento Alvo e sua 

funcionalidade para sanar os problemas relacionados a atuação, sobretudo, a paralisia que 

não permitia o avanço do processo de criação. 

Basicamente, a Teoria do Alvo, do diretor britânico Declan Donnellan, fundamenta-se 

em reflexões e procedimentos para auxiliar atores e atrizes que, por uma razão qualquer, 

se veem bloqueados em seus processos de criação cênica. Para o diretor britânico, o 

bloqueio é o principal vilão do atuante; é aquele que impede o intérprete de criar e estar 

verdadeiramente presente em cena. Isso se dá, segundo o autor, por diversas razões, sendo 

algumas delas o medo, a desatenção e o controle dominador sobre tudo em volta de si.  

Ressaltamos que, o medo, a desatenção e o controle, foram sensações que nos 

prejudicaram imensamente na montagem da peça “Amante”, não permitindo que 

saíssemos do lugar, causando a paralisia e o bloqueio durante nosso processo. A falta de 

atenção às circunstâncias da cena e a todos os elementos nela presentes e, principalmente, 
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ao texto pinteriano e suas peculiaridades, nos levou para um caminho errôneo e cheio de 

pedras. Era preciso estar atento às propostas do dramaturgo, bem como aos Alvos 

presentes nas circunstâncias das cenas.  

O que de fato acontece corriqueiramente entre os artistas é uma necessidade de controlar 

tudo, como se nós atores tivéssemos a obrigação de ter o controle sobre toda a cena e 

sobre a conduta das personagens. Como se tudo dependesse do “eu” de cada atuante, o 

que gera um olhar cada vez mais enfático para dentro de si mesmo. A equivocada 

sensação que temos é de que precisamos planejar e criar cada ação, cada gesto, cada 

atitude e comportamento das personagens no palco para que tudo saia perfeito, como o 

público merece.  

Donnellan afirma que a ideia de controle vem do medo, estando ambos intrinsicamente 

ligados. O controle vem do medo de errar, de não realizar ações que acreditamos serem 

corretas para a personagem. Por isso, o medo estimula a necessidade do atuante de querer 

estar no controle das ações no palco, como se fosse possível para os intérpretes ter o poder 

de controlar tudo que acontece nas cenas. É como se dependesse totalmente dos atores o 

sucesso de sua atuação, sem precisar de um suporte mais eficaz ou qualquer procedimento 

metodológico; como foi no meu caso. Necessitava de uma técnica diferente daquela que 

estava utilizando, ou seja: uma metodologia mais apropriada ao meu trabalho. Se 

pensarmos sobre isso, veremos que é uma grande responsabilidade jogada nas costas dos 

artistas da cena pelo próprio artista, o que tende a prejudicar mais do que ajudar no 

processo criativo. 

No início de suas reflexões em seu livro “O Ator e o Alvo”7, Donnellan faz menção a oito 

perguntas que, de acordo com ele, são muito comuns de serem bloqueadoras para os 

atores de um modo geral. Como essas perguntas são em número de oito, ele cria a 

metáfora de que essas perguntas configuram as patas de uma aranha. São elas: 

‘Eu não sei o que eu estou fazendo.’  

‘Eu não sei o que eu quero.’  

‘Eu não sei quem eu sou.’  

‘Eu não sei onde eu estou.’  

‘Eu não sei como eu devo me movimentar.’  

 
7 DONNELLAN, 2015, no prelo. 
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‘Eu não sei o que eu devo sentir.’  

‘Eu não sei o que eu estou dizendo.’  

‘Eu não sei o que eu estou atuando.’ 

(DONNELLAN, p. 14, no prelo). 

Enquanto o ator estiver sendo assolado por uma delas que seja, ele não consegue progredir 

cenicamente. Para neutralizar essa paralisia, Donnellan cria um instrumento operacional 

e o denomina Alvo. O Alvo é aquilo que chamará a atenção do atuante, forçando-o a olhar 

para fora de si mesmo. Isso porque uma das razões que favorecem o aparecimento de uma 

dessas perguntas é o fato de o ator ficar ensimesmado, isto é, voltado para dentro de si, 

sem perceber o que acontece em sua volta. 

Ao propor a existência do Alvo, como o elemento que atrai a atenção do atuante, 

Donnellan o estabelece como sendo a ferramenta indispensável que deve constantemente 

atrair a atenção dos atores em cena. Não importa se esse alvo é concreto ou imaginário, 

pessoa ou objeto. O que importa é que ele exista em cena, ou melhor, nas circunstâncias 

da cena. Dessa forma, o diretor britânico, ativa a atenção do intérprete. Provoca o atuante 

a parar de ficar se fazendo perguntas e, em vez disso, a olhar os Alvos da cena que estão 

a incitá-lo a tomar atitudes e a reagir. 

Para que esse operador conceitual, o Alvo, não ficasse sem referências e, por 

consequência, ficasse muito abrangente, o autor o balizou com seis regras básicas. São 

elas: “Sempre existe um Alvo, o Alvo sempre existe exteriormente e a uma distância 

dimensionável, o Alvo existe antes que necessitemos dele, o Alvo é sempre específico, o 

Alvo está sempre em transformação, o Alvo é sempre ativo.”  (DONNELLAN, 2015, p. 

17-22, no prelo).  

A partir da criação desse instrumento operacional de desbloqueio, Donnellan, através dos 

vários capítulos de seu livro, desenvolve reflexões de como ele pode ajudar o ator e a atriz 

nos diversos aspectos da construção da cena. Focalizarei minha atenção no que se refere 

à construção do papel, pois foi quando trabalhava na construção da personagem Sarah, da 

peça “Amante”, que os bloqueios se desencadearam. Assim como destacamos alguns 

elementos de Stanislávski para descrever sua utilização no processo, destacamos algumas 

“patas da aranha” de Donnellan para mencionar sua contribuição esclarecedora sanando 

nossas dificuldades na sala de ensaio. 

 



86 
 

2.2.1 Um entrave, uma pata da aranha: Eu não sei quem sou! 

 

Uma das considerações de Donnellan diz respeito à pergunta ‘Quem sou eu?’ O autor 

afirma que o intérprete nunca deve fazer essa pergunta, pois não somos capazes de 

responder nem para nós mesmos quem somos de maneira plena e esclarecedora, quanto 

mais em relação a uma personagem. Donnellan explica assim:  

Tentar responder ‘quem eu sou?’ é um trabalho para uma vida inteira. Quanto 

mais descobrimos sobre nós mesmos, mais nos damos conta de que não nos 

conhecemos completamente. Então, se não conseguimos responder 

apropriadamente a essa pergunta sobre nós mesmos, como conseguiremos 

respondê-la a respeito de outra pessoa? (DONNELLAN, p.45, 2015, no prelo) 

Esse olhar de Donnellan em relação aos seres humanos, bem como em relação à 

personagem, me chamou a atenção por ser a mesma perspectiva que Pinter tem sobre os 

indivíduos e principalmente sobre as personagens. Esta reflexão de Donnellan foi muito 

pertinente na minha pesquisa para construção da personagem pinteriana, uma vez que seu 

olhar ia ao encontro direto com o que Pinter demonstra acreditar, tornando-se um aliado 

para realização da criação do meu papel. Ambos pensavam nesse jogo de criação a partir 

das reações que acontecem no presente momento da cena, “no aqui agora”, e não em uma 

perspectiva da criação de personagem baseada em especulações para descobrir quem 

exatamente é essa figura ou qual é seu passado de vida. Dessa forma, encontrei um 

caminho em que os dois pensamentos andam em paralelo, o que certamente facilitou o 

processo. Trago o olhar de Pinter sobre essa questão com a seguinte citação do 

dramaturgo, vista por Martin Esslin: 

O dramaturgo simula que temos uma grande quantidade de informação a 

respeito de suas personagens ao se revelarem diante dos espectadores. Na 

verdade, o que elas fazem, na maioria das vezes, é se adaptarem à própria 

ideologia do autor. Elas não se constroem enquanto progridem em suas 

reações, são postas em cena com o seguinte propósito: falar em nome do autor 

aquilo que ele tem a transmitir. 

Em minhas peças, quando se abre a cortina, vocês se deparam com uma 

situação, uma situação específica, duas pessoas sentadas em um cômodo em 

uma situação que não havia acontecido anteriormente e que está acontecendo 

neste exato instante. Não sabem mais nada a respeito delas assim como eu não 

sei nada a respeito de vocês. O mundo é repleto de surpresas. Uma porta pode 

se abrir de repente e alguém pode entrar. Adoraríamos saber quem é, 

adoraríamos saber exatamente o que ela tem em mente e porque entra. 

Entretanto, com que frequência sabemos o que alguém tem em mente ou quem 

é essa pessoa, o que ela vai fazer, o que faz dela o que ela é e qual é a sua 

relação com os outros? (PINTER, 1984, apud ESSLIN 2018, p. 42). 

Essa citação salienta a ideia do jogo no instante, ao mesmo tempo deixa evidente que para 

o dramaturgo a personagem se constrói a partir das situações que ela vive durante o 
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espetáculo. Donnellan compactua com esse olhar de Pinter e também propõe 

procedimentos metodológicos que contribuem com a atuação, ajudando os atores, além 

de se desbloquearem, a também não se bloquearem, ficando livres para criarem de forma 

fluida seus papéis. No nosso ponto de vista, Donnellan apresenta mecanismos eficazes 

que auxiliam os atores em cena durante o processo de criação de suas personagens, sem 

precisar preocupar com os antecedentes dessas figuras fictícias. Donnellan sugere que o 

atuante perceba o que é mais útil para ele no momento de criação, sem apontar o que é 

certo ou errado dentro das metodologias de atuação, mas chamando a atenção para o que 

ajuda ou atrapalha os artistas em seus processos.  

Diante disso, perguntar “quem eu sou”, para Donnellan, não ajuda o atuante no seu 

processo de criação, sobretudo, em uma dramaturgia de Pinter. Mesmo que, em relação à 

personagem, respondêssemos com algumas informações tais como, Sarah é uma mulher 

de uma condição social equilibrada, Sarah é uma mulher de desejos muito intensos, Sarah 

é uma mulher de seus trinta e poucos anos, em que essas perguntas ajudaria a mobilizar 

as reações da atriz em cena? Elas apenas descrevem qualidades, mas não propõem 

nenhum estímulo ao que fazer em cena. Então Donnellan sugere outra maneira de indagar 

o assunto que é utilizando duas perguntas em oposição em vez de uma única: quem eu 

preferiria ser e quem eu teria pavor de ser. Ao responder essas perguntas em conjunto, 

talvez a atriz pudesse melhor se mobilizar, por exemplo: Sarah gostaria de ter uma vida 

sexual intensa e teria pavor de se relacionar com um homem que não a satisfizesse. Dessa 

forma, pelo menos, a atriz poderia se mobilizar em lutar por conseguir aquilo que mais 

interessa à personagem. 

Reforço que para o diretor inglês sempre existe um Alvo, podendo ele pode ser concreto 

ou imaginário, não importa, mas o Alvo está ali, antes que os atores precisem dele. Se 

pensarmos que o Alvo pode ser um objeto cênico, a fala de um colega, uma música, ou 

outro elemento cênico qualquer, conseguiremos perceber melhor o pensamento de 

Donnellan. Para o diretor britânico, são esses Alvos que instigam os atores a reagirem. É 

importante ressaltar, mais uma vez, que as reações ao Alvo são reações que precisam estar 

de acordo com as circunstâncias propostas. Não pode existir um Alvo para uma 

personagem que não esteja alinhado a isso. Caso contrário, os atores estariam inventando 

ações para fazer e não reagindo aos Alvos das cenas.  
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É válido salientar um outro aspecto que o diretor britânico nos apresenta sobre a pergunta 

“quem eu sou?”. Essa questão está relacionada ao que o intérprete pensa sobre a 

construção da personagem, mas já vimos que ir por esse caminho não ajuda muito os 

artistas da cena. Na mesma medida, pensar em ser a personagem, ou se transformar na 

personagem, é algo impossível no olhar de Donnellan. O diretor inglês, em uma das 

explicações sobre o assunto, usa a personagem Julieta, de Shakespeare, para elucidar seu 

raciocínio e argumenta: “ainda que Irina não possa fazer julieta mudar, ela pode ver, 

através dos olhos de Julieta, todas as coisas que parecem mudar a sua volta” 

(DONNELLAN, 2015, p.53, no prelo) 

Essa fala de Donnellan esclarece que a personagem se modifica, transformando-se 

durante toda a peça. Mas deixa claro também que o atuante não pode transformar-se na 

personagem, nem transformar a personagem. O que de fato se transforma são os alvos 

que a personagem vê. Na medida em que os alvos se transformam e os atores veem esses 

alvos em transformação, automaticamente a personagem também sofrerá modificações. 

Em outras palavras, a personagem transforma-se a partir da transformação do alvo que 

ela vê, assim, vão deixando seu lugar de inércia e unicidade e modificam-se durante toda 

a peça. Donnellan continua seu pensamento dizendo que tentar se transformar na própria 

personagem é um trabalho frustrado e em vão. Ele explica da seguinte forma: 

[...] a missão de se transformar é tão vã quanto a de atingir a perfeição. É 

importante nocautear, em nossa cabeça, a ideia de ‘se transformar’. Não 

conseguimos mudar nós mesmos. Não conseguimos transformar nós mesmos. 

Permanecemos o que somos, somente o alvo é que se modifica. 

(DONNELLAN, 2015, p. 55, no prelo). 

A partir dessa citação, realçamos a ideia de Donnellan: no lugar de tentar se transformar 

na personagem, ele propõe que o atuante “veja através dos olhos da personagem”. Diante 

disso, o intérprete verá alvos que o provoca a tomar uma atitude, alvos que estão em 

constante transformação e, nessa lógica, a personagem também se transforma. Ver os 

Alvos se torna um recurso eficaz de desbloqueio dos atuantes, o que faz com que ele 

possa reagir a partir daquilo que vê e assim ser capaz de executar seu trabalho criativo. O 

intérprete não pode por ele mesmo mudar a personagem, mas ao ver os Alvos e 

transformá-los com suas reações, ele promove o percurso do papel, contribuindo na 

criação de características desse papel e das relações cênicas estabelecidas na obra.  

Desse modo, Donnellan é bastante enfático sobre o fato de o atuante não possuir o 

controle das coisas e afirma que o melhor a se fazer é ver os Alvos e reagir a eles para 
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atuar fluidamente. Ele argumenta da seguinte forma: “Podemos apenas ver a vida que já 

está esperando para fluir. Nem mesmo conseguimos tentar ‘passar’ vida. Mas podemos 

ter como meta não impedir que a vida flua.” (DONNELLAN, 2015, p. 57, no prelo).  

Donnellan, no segundo capítulo de seu livro, “o ator e o Alvo”, declara que “um Alvo é 

sempre específico”. A partir dessa explicação de Donnellan, entendemos que a cada 

contexto cênico existem Alvos específicos a ele, que diz respeito aos acontecimentos de 

cada cena. E nessa mesma medida, a personagem reage aos Alvos específicos, dentro dos 

contextos cênicos; Alvos estes que estão em constante movimento. Sendo assim, reforço 

a ideia que quando os Alvos que se transformam, a personagem modifica-se, criando sua 

própria personalidade na peça, que será percebida por seu comportamento, conduzidas 

por suas reações aos Alvos e a realização das ações físicas naquele contexto cênico. 

Isto posto, damos seguimento a lógica do princípio do pensamento de Donnellan em 

relação à fabricação da vida de uma personagem que, para ele, é algo impossível de 

acontecer. Para vivermos uma personagem verdadeiramente é preciso estarmos com a 

atenção ativa e abrirmos os olhos para os Alvos. Compreendemos que Donnellan trabalha 

a ideia de que o ator e a atriz não podem tentar ser a personagem; não podem ter a ilusão 

de que é possível fabricar uma vida, como se o artista tivesse algum poder cósmico para 

tanto.  Para o diretor inglês, o que os atores podem fazer no máximo é ver o que a 

personagem vê. Para elucidar essa questão, destacamos mais um exemplo que Donnellan 

traz em seu livro, correlacionando a atriz (Irina) e a personagem (Julieta). Ele diz:  

...Irina não consegue se transformar em Julieta... 

...jamais conseguirá possuir Julieta. E ficará bloqueada se se punir por isso, 

porque não compete a ela se tornar Julieta. Se tentar se metamorfosear, morrerá 

artisticamente... 

...toda vez que tentamos ser alguma coisa, nos limitamos apenas a mostrar... 

...É nada mais nada menos, uma viagem através de Julieta para que Irina veja 

o que está em jogo para Julieta naquilo que Julieta vê. (DONNELLAN, 2015, 

p. 46, no prelo). 

Essa citação reforça a ideia de que o atuante não precisa lutar para ser a personagem, pois, 

ao se esforçar nessa tentativa e não conseguir, a culpa cai sobre si mesmo e sua 

incapacidade de se metamorfosear. Donnellan nos propõe algo mais simples, que 

perpassa pela já conhecida ideia de ver os Alvos e reagir a eles de forma espontânea. 

Alvos que estão relacionados ao contexto de vivência da personagem em determinado 

momento da peça. Acreditamos que é de fato necessário o atuante adentrar no universo 

da personagem e ver tudo que ela vê, e assim reagir ao que a personagem percebe naquela 
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situação cênica, colocando-se ativamente na situação, imaginando-se no lugar da 

personagem e não sendo a personagem, o que seria, em outras palavras, viver e não ser a 

personagem. 

2.2.2 Outro impasse: Eu não sei o que devo sentir!    

Da mesma forma que não é útil ao atuante se perguntar ‘Quem sou eu?’, torna-se, 

também, perigoso se perguntar ‘O que devo sentir?’ ao construir um papel. Tudo que o 

atuante tentar fazer para se aproximar daquilo que sua personagem, porventura, possa 

estar sentindo, ficará falso, poderá resultar em bombeamento de emoções. Donnellan 

esclarece que os sentimentos são revelados a partir do que fazemos em cena e não do que 

tentamos sentir. Para isso, precisamos estar atento aos Alvos e reagir sobre eles. 

Donnellan discorre sobre isso da seguinte forma: 

Não podemos expressar emoções. Nunca. Gostando ou não, as emoções, por 

sua vez, expressam-se por si mesmas em nós. Não conseguimos ‘fazer’ uma 

emoção. Não conseguimos ‘fabricar’ uma emoção. Não conseguimos 

‘mostrar’ uma emoção. Nossas emoções se expressam somente por meio 

daquilo que fazemos. Por exemplo, para que possamos expressar o ódio por 

alguém, temos que fazer alguma coisa: digamos, lançar-lhe um olhar 

fulminante ou dar-lhe uma bofetada. (DONNELLAN, 2015, p. 108, no prelo). 

Diante dessa citação, podemos pensar que tentar construir um papel a partir da 

identificação do que ele possa sentir em determinado momento é completamente ineficaz 

e paralisante para os atores. Parafraseando Donnellan (Ibidem, no prelo, 2015, p. 109), 

qualquer tentativa que eu fizer para saber o que Sarah sente, será minha sentença de morte. 

Donnellan chama atenção para atentarmos às nossas reações em cena e não aos nossos 

sentimentos. O diretor conclui que os sentimentos são traduzidos por nós em cena através 

das reações que executamos. Ou seja, não controlamos nossos sentimentos, mas podemos 

fazer algo em forma de reação que expressará o que estamos sentindo. 

Nessa mesma perspectiva, Donnellan afirma que não sabemos quem somos, logo, não 

podemos dizer muita coisa sobre a personagem; o diretor ressalta também que não 

sabemos ao certo tudo que sentimos, consequentemente, torna-se impossível saber o que 

a personagem sente. Enfatizo que em nenhum momento o diretor inglês afirma que sua 

abordagem é uma verdade absoluta e que, a partir disso, nenhum artista possa mais fazer 

seu trabalho de maneira diferente. Ele propõe formas que buscam a facilidade e a 

praticidade para trabalhar processos criativos, o que certamente traz maior segurança para 

o atuante. Donnellan explica com a seguinte frase: “...o que minha personagem está 
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sentindo? Não tem uma resposta prática para o ator e, por isso, é inútil perguntar” 

(DONNELLAN, 2015, p. 108, no prelo). 

Acreditamos que os artistas da cena precisam encontrar caminhos que facilitem seu 

trabalho, de forma que seja possível entrar na sala de ensaio e não ter medo de atuar. 

Como já vimos, se não estamos confortáveis com o que estamos fazendo, o medo chega 

e nos prega uma peça. O medo paralisa, até ficarmos totalmente bloqueados, sem saber o 

que fazer, pensar, sentir, agir. Por esse motivo, e para afastarmos o medo e qualquer 

desconforto na sala de ensaio, o diretor britânico oferece esse dispositivo que ajuda o ator 

e a atriz a tornarem seus processos mais práticos e efetivos. Nesse sentido, Donnellan 

discorre sobre a lógica do sentimento em cena:  

Falando de maneira prática, todos os sentimentos dos atores são gerados pelas 

coisas que eles veem. O sentimento não pode ser gerado por si mesmo. O 

sentimento acompanhará o alvo, mas o alvo nunca acompanhará o sentimento. 

Qualquer tentativa de gerar sentimento independente do Alvo paralisará o ator. 

(DONNELLAN, 2015, p. 110, no prelo) 

A partir dessa fala de Donnellan, fica esclarecido que os atores devem prestar atenção e 

ver os Alvos e, dessa forma, esses Alvos provocarão nos intérpretes reações que os 

levarão as emoções mais adequadas às circunstâncias propostas. Ou melhor, podemos 

dizer que os atuantes realizam ações físicas dentro das circunstâncias das cenas que os 

levarão as emoções. No entanto, essas ações físicas dependem dos Alvos que eles veem, 

para em seguida, realizarem as tarefas necessárias àquela situação cênica. Segundo 

Donnellan, sem o Alvo, os atores ficam forçando sentimentos na tentativa de mostrá-los. 

Essa tentativa é frustrante e acaba por esvaziar a atuação, levando para longe qualquer 

emoção que pudesse existir naquele instante. O que significa que os atores não estão de 

fato reagindo espontaneamente àquilo que veem, estão apenas fabricando emoções, 

tentando reproduzir algum sentimento que não esteja alinhado ao contexto das cenas.  

Esse tentar mostrar algo torna a atuação falsa, porque não é autêntico, é uma 

representação de alguma coisa. Por isso, Donnellan enfatiza sempre a necessidade do 

Alvo, de ver o Alvo e reagir a ele. Segundo o diretor britânico, percebemos e enxergamos 

as coisas como elas são, através daquilo que fazemos. Isso significa que os sentimentos 

se manifestam pelas nossas ações, a partir do que fazemos com o outro e não por aquilo 

que inventamos fazer. Não podemos ver um sentimento, mas podemos ver a reação a esse 

sentimento. O que significa que podemos ver como as pessoas reagem àquilo que estão 

sentindo, através de suas ações corporais e vocais.  
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Por essa lógica, Donnellan aponta inúmeras vezes em seu livro que o ator e a atriz devem 

“ver através dos olhos da personagem”. Ao ver pela lente dos olhos da personagem todo 

o universo em que ela está inserida, o atuante reage a todos os estímulos que o Alvo lhes 

provoca fundamentados pelo contexto cênico. Ver os Alvos fará com que as emoções 

sejam iscadas e reveladas no momento propício, de forma mais contundente. Devemos 

lembrar que não temos controle sobre o que sentimos, logo, as personagens também não 

podem ter. Só temos controle sobre o que fazemos e, ao reagir aos Alvos específicos 

presentes nas cenas, identificamos características comportamentais de uma personagem, 

tendo em vista que são exatamente essas atitudes das personagens em cena que revelam 

o que elas podem estar sentindo naquele momento. 

2.2.3 Outra pata da aranha: Eu não sei onde estou! 

Essa é mais uma das patas da aranha abordadas por Donnellan. Para o diretor britânico, o 

espaço nunca é neutro. Os atuantes devem perceber esse espaço sob a ótica do contexto 

cênico que leva a personagem a reagir ao espaço conforme os Alvos surgem. Tendo como 

base a atenção aos Alvos e as circunstâncias das cenas, a personagem se situará e 

reconhecerá os limites de seu lugar, atendo-se aos princípios que a cena propõe. Para tal, 

Donnellan explica: 

Tudo que Irina tem que fazer é ver o espaço que Julieta vê. Às vezes isso parece 

impossivelmente trabalhoso. Entretanto, ver não é complexo, somente o 

bloqueio é complexo. 

Primeiramente, Irina tem que se impedir de controlar o que ela vê. Depois, ela 

também tem que impedir Julieta de bloquear o que Irina vê. Irina tem que ver 

através de Julieta aquilo que Julieta vê. Como de costume, Irina não pode ver 

quem Julieta é; Irina só pode ver o que Julieta Vê. (DONNELLAN, 2015, p. 

87, no prelo). 

O que se discute a partir dessa citação, é que o espaço existe para além da vontade da atriz 

Irina. É interessante pensarmos que o espaço da ação da personagem é limitado às 

circunstâncias propostas, no entanto, esse espaço pode ser aproveitado pelos atores de 

forma abrangente desde que esteja de acordo com o contexto cênico. O que o atuante 

pode fazer é olhar para esses espaços e ver os alvos que existem neles, enxergando as 

provocações que os Alvos exercem sobre os intérpretes, influenciando-os a reagirem. 

A partir dessa lógica compreendemos que os atores conseguem reagir aos estímulos dos 

Alvos dentro do espaço delimitado para a personagem. Desse modo, é possível fazer bom 

uso do espaço para que este possibilite o artista ser influenciado e reagir de forma 

adequada aos Alvos presentes nele. Os atores devem ver o que o espaço está solicitando 
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que eles façam ao invés de querer ter o controle da situação e inventar ações inadequadas. 

Donnellan afirma que o espaço visto pela personagem exige dela reações diversificadas 

em conformidade com os Alvos específicos e de acordo com as circunstâncias das cenas. 

Nessa medida, reconhecendo o espaço pormenorizado de cada personagem, é possível 

que ele contribua para que os artistas da cena olhem para esse espaço e vejam de que 

forma os Alvos presentes nele lhes provocam/estimulam. As reações geradas a partir do 

que a personagem vê em cada espaço específico irá determinar a forma como a 

personagem se posicionará nele, com qualidades corporais e vocais também específicas. 

Nessa lógica, a resposta à questão: “eu não sei onde estou” fica mais clara quando 

percebemos que esse espaço é específico, delimitado e que depende das circunstâncias 

das cenas e dos Alvos que existem nelas. Visto isso, é importante saber que uma 

personagem não existe fora de um contexto, e por isso, o espaço é específico. Essa 

especificidade estabelece que os atores não podem inventar um espaço que não esteja de 

acordo com a dramaturgia a ser trabalhada. Tentar inventar ações não ajuda o atuante a 

criar em cena, na verdade, querer ter esse controle só o bloqueará ainda mais. 

Portanto, o espaço estimula o intérprete a reagir em cena, pois ao descobrir o espaço e 

suas limitações, assim como as provocações que ele exerce sobre o atuante, criam-se 

possibilidades para que a personagem possa reagir adequadamente ao contexto cênico. O 

espaço ajuda o atuante a se comportar de acordo com a personagem, já que esse espaço 

determina as reações das personagens alinhado com os Alvos e as situações cênicas 

vivenciadas por elas. 

2.2.4 Outro empecilho: Eu não sei como devo me movimentar! 

Essa problemática colocada por Donnellan como uma das patas da aranha é muito 

rotineira na sala de ensaio, e nós também vivenciamos isso no nosso processo. O “eu não 

sei como devo me movimentar” está relacionada ao próprio espaço. Segundo Donnellan, 

o espaço força os atores a se movimentarem de forma específica, de acordo com o que a 

cena pede e aos Alvos contidos nela. Porém, Donnellan explica que não basta o atuante 

estar atento aos Alvos que vê nas circunstâncias das cenas, ele precisa também estar com 

o corpo e a mente atentos. 

Um corpo atento estará livre para receber os estímulos que os Alvos podem provocar nele 

e assim responder prontamente aos sentidos que nós seres humanos possuímos. Nessa 
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lógica, os atores respondem aos estímulos exteriores, advindos do Alvo, por meio da lente 

da personagem e não porque planejaram de antemão o que fazer em cena. Em outras 

palavras, um corpo atento consegue reagir de forma rápida e espontânea no momento em 

que ele foi estimulado a isso, sempre considerando as circunstâncias em que a 

personagem se encontra no jogo cênico.  

Sendo assim, o espaço e as circunstâncias das cenas provocam o intérprete a reagir. Seus 

movimentos no palco estão conectados às reações aos Alvos presentes naquele contexto 

cênico. Por exemplo, se em uma cena de “Amante”, Richard humilha Sarah, Sarah irá 

reagir a essa provocação. No entanto, sua reação e seus movimentos corporais e vocais, 

dependerão do contexto da cena. Levando em consideração a linguagem de dissimulação 

de Pinter e todos os acontecimentos da cena, Sarah pode reagir ironizando Richard, 

debochando, desdenhando, mas Sarah não irá reagir violentamente, como seria o 

esperado. Neste caso específico, considerando a dramaturgia de Pinter, a reação da 

personagem interliga-se ao caráter dissimulador que a define e que o autor sempre 

enfatiza na sua escritura. 

Donnellan afirma que para uma personagem ser bem construída ela deve responder aos 

estímulos prontamente, sem pensar ou planejar uma reação. Toda movimentação em cena 

sempre será estimulada pelo Alvo. Por esse motivo, não é preciso que o atuante tenha o 

trabalho de pensar em maneiras de se movimentar. Quando o intérprete está atento às 

circunstâncias das cenas e aos Alvos presentes nelas, ele executará ações físicas de forma 

espontânea e viva. A respeito disso, Donnellan diz assim: 

Como nos movimentamos, igual a tudo que fazemos, depende do Alvo. Não 

nos movimentamos à toa. Nós nos movimentamos por causa de alguma coisa; 

nós nos movimentamos somente diante de um contexto de alguma situação. 

Um movimento ou um gesto tem que ser uma reação tanto quanto a qualquer 

trecho de algum texto. Nós nos movimentamos para alcançar alguma coisa. 

Nós nos movimentamos para mudar o Alvo. Antes de mais nada, nós nos 

movimentamos porque vemos o Alvo e, mais exatamente, porque vemos o que 

o Alvo está fazendo. (DONNELLAN, 2015 p. 95, no prelo) 

A partir dessa lógica, compreendemos que a personagem se movimenta quando ela é 

instigada a isso, através dos Alvos. O ator não deve decidir a ação da personagem com 

base em suas escolhas pessoais, visando o que é uma ação boa ou ruim para ser executada 

cenicamente. A movimentação da personagem é realizada em confluência com os Alvos 

vistos em cena. Nas palavras de Donnellan: “A imobilidade deve ser descoberta em 
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movimento. E o movimento não surge do interior. Nós movimentamos de acordo com o 

que vemos (DONNELLAN, 2015, p. 100, no prelo). 

Após esse estudo sobre os procedimentos metodológicos apresentados por Stanislávski e 

Donnellan, fomos capazes de analisar a peça e todo o processo de montagem a partir do 

uso dessas ferramentas trazidas por ambos os diretores. Esses elementos operacionais nos 

quais pesquisamos serão agora revistos dentro do processo no qual experenciamos. 

Vamos demonstrar através de exemplos da própria peça como essas ferramentas 

auxiliaram nosso processo criativo. 
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CAPÍTULO 3 EXPERIMENTOS RESOLUTIVOS PARA A ATUAÇÃO DO 

PAPEL SARAH EM “AMANTE” DE HAROLD PINTER 

 

A proposta deste capítulo é demonstrar como foi possível construir a personagem 

pinteriana a partir das ferramentas metodológicas apresentadas, as quais utilizei no 

processo de criação do papel Sarah. Aqui, busco evidenciar, através de registros e 

memórias, com exemplos da própria peça, como alcancei a meta de criar uma vida fictícia 

que tenha como valores metodológicos fundamentais a verdade e a crença, criando 

possibilidades de comunicar com o público sobre o que concluímos do âmago da obra. 

Pretendo esclarecer como é possível construir uma personagem tão peculiar da 

dramaturgia do Absurdo, com eficácia, praticidade e prazer. Nesse processo, através do 

uso dos procedimentos stanislavskianos e donnellianos, acredito que, tanto eu, quanto 

meu parceiro de cena, criamos personagens vivas e espontâneas, atentas ao jogo cênico. 

Traduzimos o teor da proposta de Pinter com segurança e confiança de estar atuando sob 

o viés técnico de duas propostas metodológicas que auxiliaram e facilitaram nosso 

trabalho. 

Para além disso, apresento neste capítulo exemplos das nossas dificuldades na sala de 

ensaio que antecedem ao estudo sobre o Teatro do Absurdo em si, bem como a análise da 

obra “Amante”. Desse modo, justifica-se a necessidade em investigar as características 

da linguagem absurda de Harold Pinter para que fosse possível a realização do trabalho 

prático. Dessa forma, este capítulo se torna importante como meio de compreensão da 

dramaturgia no processo de montagem, sobretudo, da construção das personagens 

pinterianas, em destaque para o papel de Sarah, que se torna útil para análise da criação 

de personagens dessa dramaturgia. 

3.1 Na sala de ensaio: elementos perturbadores no início do processo de montagem 
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Logo no início do processo da montagem da obra “Amante”, começamos a trabalhar a 

peça da maneira que costumávamos fazer em outras experiências teatrais fora da 

universidade. Estudamos o texto e começamos a definir essas personagens por meio das 

seguintes questões: quem eram, o que faziam e por que faziam o que faziam. Criamos 

antecedentes sobre a vida dessas personagens. Em seguida, fomos para o espaço com 

alguns objetos de cena que idealizamos e tentamos atuar essas personagens a partir de 

nossas anotações. Criamos intenções e sensações para o que fazíamos e falávamos. 

Tentamos reagir ao máximo sob a influência de nossos apontamentos. 

Ao apresentarmos esse primeiro esboço de improvisações para o diretor, este comentou 

que parecia que estávamos agindo a partir de pressupostos de um relacionamento com 

padrões de conduta tradicionais. Apontou que estávamos tentando nos comportar como 

se fôssemos um casal de fato e nossas falas soavam como se nós estivéssemos envolvidos, 

dramática e psicologicamente, em uma discussão de relacionamento de casal. Entretanto, 

as palavras que eram ditas, as falas cênicas que eram articuladas, a partir do texto do 

autor, não condiziam com a situação que tentávamos viver. O texto do autor não 

conseguia servir como base circunstancial para aquele tipo de atuação cênica. Ao nos 

vermos nesse primeiro impasse, nos bloqueamos e fomos atacados pelas conhecidas 

dúvidas: O que fazer? Como fazer? Como falar? Como reagir? Como nos 

movimentamos? O que devemos sentir?  

Essas perguntas são recorrentes entre os atores durante o processo de criação, pois, como 

já foi dito, é muito comum que os atuantes se vejam obrigados a pensar sobre o que irão 

fazer em cena e querer controlar suas ações com base naquilo que foi previamente 

estudado sobre as personagens. Esse controle excessivo sobre a conduta e os sentimentos 

da personagem, já bastante discutido nessa dissertação, reflete diretamente na necessidade 

do atuante em criar ações e movimentos para seus papéis que, em muitos casos, não tem 

nenhuma conexão com as circunstâncias das cenas propriamente ditas.  

Para além disso, essa obrigatoriedade de inventar coisas que as personagens devem fazer 

– uma obrigatoriedade criada pelo próprio artista da cena – acaba provocando os 

bloqueios que os impedem de ver o contexto da cena e apenas reagir a ele. Essa cobrança 

advinda dos próprios atores, também vivenciada por nós, pode se tornar um grande 

martírio na sala de ensaio e foi exatamente o que ocorreu inicialmente no nosso processo 

criativo. Por isso, pensar na reação ao que vê, ajuda muito mais aos atores a encenar. O 



98 
 

atuante vê e reage e essa reação é claramente viva, pois parte da sua espontaneidade sobre 

o que está a sua frente, contrapondo aquilo que precisa ser pensado, planejado e inventado 

pelos artistas da cena.   

Vou apresentar aqui algumas das dificuldades que enfrentamos com nossa montagem, 

com o propósito de trazer alguma reflexão sobre o que é comum a muitos atores, 

demonstramos em seguida como conseguimos sanar nossas barreiras e enfrentar nossos 

desafios. Superamos a paralisia, o medo e os bloqueios com métodos adequados ao nosso 

processo, o que tornou nossa atuação mais segura e prazerosa. Mas esse foi um processo 

de descoberta estimulante e provocativo em que fomos conduzidos de forma brilhante 

pelo diretor Luiz Otavio. 

Ao iniciarmos nossa prática cênica, nos deparamos com a estranheza de nossa atuação. O 

primeiro problema que esbarramos na prática era o seguinte: por mais que soubéssemos 

das particularidades da dramaturgia de Pinter, reagir mediante às circunstâncias propostas 

pelo autor demandava um alto nível de compreensão do texto e de atenção ao contexto da 

cena. Sem essa atenção ativada, os atores tendem a cair na famigerada armadilha de 

querer inventar ações para as personagens. Mesmo quando o atuante age de acordo com 

as circunstâncias propostas, se ele não tiver atenção ao que o rodeia em cena, 

automaticamente ele terá a necessidade de criar a partir daquilo que acredita ser ideal e, 

consequentemente, deixará de reagir aos fatos ali presentes. 

Outro aspecto muito comum que nós enfrentamos, e acredito ser uma prática da maioria 

dos atores, é o fato de reagimos de acordo com o que nós temos como referência pessoal. 

De certa forma, isso é muito bom, importante e necessário. No entanto, não é exatamente 

adequado reagir aos acontecimentos partindo apenas da nossa subjetividade. Segundo o 

próprio Stanislávski (2017), o atuante deve partir de si mesmo para realizar um trabalho 

criativo e autônomo, porém, ele deve se inserir nas circunstâncias cênicas que a 

personagem irá viver. Ou seja, os artistas devem reagir pela lente dos olhos da 

personagem, ainda que essa criação seja deles. Por mais que seja um trabalho singular de 

cada um, não é a vida do atuante que está em jogo, o que está de fato em jogo é vida da 

personagem diante dos acontecimentos cênicos. Suas referências de vida servem como 

material adicional ao que a personagem vivencia na trama. Essas experiências particulares 

de cada artista, serão iscadas pelas ações físicas que os atuantes irão executar na cena. 
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Digo isso, porque a princípio tínhamos um texto com dois atores, um casal de personagens 

que se utiliza de fetiches sexuais na sua relação. Sabíamos que a dramaturgia pinteriana 

trazia um certo grau de competição e dissimulação por parte das personagens. Mas as 

provocações, os ataques e as dissimulações que realizávamos não eram condizentes com 

o que o autor nos deu como escritura. Por termos ambos a experiência de um casamento 

– tanto eu, quanto o Gustavo – sempre que íamos realizar a cena na prática, acabávamos 

caindo na armadilha daquilo que acreditávamos ser as reações de um casal convencional. 

Ou seja, estávamos inventando ações para as personagens ao invés de estarmos atentos 

ao que as circunstâncias das cenas apresentavam. Por isso, posso dizer que 

dramatizávamos demais, fazíamos as cenas como enxergávamos que seria no cotidiano 

aceitável socialmente. Mas, na verdade, a proposta do dramaturgo era outra. Tínhamos 

que estar sempre atentos ao jogo de dissimulações que Pinter trás em seus textos. Essa 

era uma tarefa muito complexa para nós que ainda não havíamos internalizado esse 

princípio.  

Para facilitar o entendimento do meu relato, vou elucidar melhor minha fala com 

exemplos da peça. Na cena inicial, temos a situação de um casal que fala sobre seus 

supostos amantes de forma natural, como se fosse algo banal e aceitável na vida das 

pessoas. Nesse momento, a personagem Richard, agia como um marido severo que estava 

repreendendo sua esposa pelo fato dela receber um amante em casa. Por outro lado, Sarah, 

agia como uma mulher acuada e envergonhada pela situação que estava acontecendo 

naquele momento, contradizendo a proposta de Pinter para tal obra. Gustavo, meu 

parceiro de cena, relata sua experiência nesse processo que esclarece melhor a 

problemática inicial vivenciada por nós: 

 

Uma das primeiras impressões que tive do texto “Amante”, de Harold Pinter, 

antes mesmo de saber que se tratava de um autor típico do teatro do absurdo, 

é que o texto soava de forma muito natural pra mim já que vinha de uma 

experiência de vida, e pessoal, como um homem hétero cis que já foi casado 

durante dez anos e que constituiu uma família durante esse tempo. Dessa 

maneira, muito das falas dos personagens Richard e Sarah já me induzia a 

pensar que se tratava de um casal homem-mulher e que, como tal, deveria se 

comportar de uma maneira “já formatada” pelas relações que permeavam o 

meu imaginário e/ou o próprio imaginário social, seja por livros que li, filmes 

que vi, experiências que vivi e que pra mim eram “modelos pré-estabelecidos” 

somados, assim, à minha experiência de casado, e tudo que envolve as relações 

machistas do universo masculino e de dominância patriarcal. Ou seja, nas 

primeiras leituras e nos primeiros ensaios existia da minha parte um certo vício 

de linguagem e de hábito nas ações empregadas aos personagens da peça 

teatral, de uma forma muito natural, apesar do esforço em colocar teatralidade 
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nisso, e, portanto, realista. Vício de uma experiência pessoal vivida e, sendo 

“mais fácil”, transposta para o teatro.  

No entanto, o diálogo entre os personagens na primeira cena da peça me causou 

um curioso estranhamento que me perturbou e perturbava minha parceira de 

cena Lorena Jamarino durante vários dias... Perturbação essa, por sua vez, 

instigada e permitida silenciosamente pelo diretor Luiz Otávio Carvalho que 

conduzia os primeiros dias do processo criativo como quem estivesse 

escondendo um presente para nos dar no momento adequado ou estivesse tão 

perdido quanto nós e fingia não estar. (ANDRADE, Gustavo, 2021) 

Dito isso, fica evidente que o que estávamos propondo como ação da personagem não 

condizia com o que Pinter havia escrito. Ao ler o texto, minha sensação era de que as 

falas das personagens pareciam naturalizadas, porém, nem eu, nem o Gustavo 

conseguíamos reagir com a mesma naturalidade que víamos na escrita. Buscávamos 

inventar ações para as personagens, de acordo com o que pensávamos e acreditávamos 

ser a partir das nossas experiências de vida. Ressalto novamente que não nos atentamos 

para as circunstâncias que nos rodeavam, porque, de fato não entendíamos como fazer, 

como falar, como agir e o que sentir aquele momento. Para melhor elucidar, vamos 

apresentar a cena em questão, que acontece da seguinte forma: sala de estar. Sarah está 

confortavelmente em seu sofá quando Richard, atrasado para seu trabalho, a aborda 

apressado. A cena começa assim: 

RICHARD – Seu amante vem hoje? 

SARAH – Humhum. 

RICHARD – que horas? 

SARAH – As três. 

RICHARD – Vão sair ou ficar aqui? 

SARAH – Ah...acho que vamos ficar aqui. 

RICHARD – Pensei que quisesse ir àquela exposição. 

SARAH – Queria, sim… mas acho que, hoje, prefiro ficar aqui com ele. 

RICHARD – Humhum. Bem, tenho que ir. 

RICHARD – Você acha que ele vai ficar até tarde? 

SARAH – Humhum... 

RICHARD – Por volta das seis, suponho. 

SARAH – É  

RICHARD – Tenha uma tarde bem agradável. 

SARAH – Humhum. 

RICHARD – Tchau 

SARAH – Tchau. 

(PINTER, Amante. Tradução: Luiz Otavio Carvalho) 

Isto posto, retomo o raciocínio. Inicialmente eu havia considerado que as circunstâncias 

propostas da cena eram de um casal em que o marido controlador tentava inibir ou conter 

os arroubos libertinos da sua esposa. Em contrapartida, a esposa sob vigilância tentava 

esconder seus momentos de prazer fora do casamento. Isso causou um choque paradoxal 

negativo entre o comportamento de Sarah e o texto proposto pelo dramaturgo. A cena se 

apresentava dramática e, ao mesmo tempo, completamente inverossímil. Por outro lado, 
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foi difícil não imaginar dessa maneira, uma vez que considerava que ambos eram marido 

e mulher. As reações faladas e, consequentemente, refletindo em reações corporais, 

pareciam corretas de acordo com a situação constrangedora que propunha a indagação. 

Porém, sem perceber, não reagíamos de acordo com o verdadeiro texto proposto por 

Pinter. 

Foi a partir dessa cena inicial que veio o primeiro bloqueio enfrentado por nós. O que 

estávamos planejando fazer com as personagens não corroborava com o texto dado, nem 

com as circunstâncias propostas. Se prestarmos atenção ao texto, tudo aparece como uma 

coisa rotineira e até combinada pelo casal. Quando Richard diz: “Tenha uma tarde bem 

agradável”, não me parece que ele estava oprimindo Sarah. Mas ao mesmo tempo, 

sabemos que esse discurso, dentro da nossa sociedade padronizada, jamais aconteceria. 

Ou, caso aconteça, é uma situação que foge completamente do convencional aceitável 

socialmente.  

Para além disso, nossas experiências conjugais nos fizeram imaginar que deveríamos agir 

conforme o que faríamos na vida comum de um casal. Esquecemos, portanto, da situação 

apresentada pelo dramaturgo e caímos no “achismo” onde nada fazia sentido além daquilo 

que conhecíamos de um relacionamento afetivo normativo. Discutimos sobre o assunto e 

concluímos que deveríamos mesmo assumir os lugares de opressor (Richard) e oprimida 

(Sarah). Não conseguíamos pensar diferente, pois estávamos analisando pelos nossos 

olhos e não pelos olhos da personagem nas circunstâncias das cenas. Ou seja, o que 

víamos estava apenas em nossas cabeças e não no texto de fato.  

O reflexo disso é que não tínhamos uma cena viva, condizente com a realidade do 

dramaturgo e, por isso, apresentamos um esboço de cena totalmente fora da proposta do 

autor. O diretor Luiz Otavio chegou a afirmar que parecíamos estar fazendo um 

verdadeiro “novelão”, algo muito realista e simplório, o que certamente fugia muito dos 

princípios de uma peça do teatro do Absurdo. E mais que isso, o que fazíamos, estava 

totalmente desalinhado com a estrutura dramatúrgica de Harold Pinter. Mesmo assim, 

ainda não sabíamos como fazer diferente, porque não havíamos feito uma análise mais 

sistemática da peça. Nesse momento o desespero começou a bater. 
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Continuamos nossas improvisações na mesma medida e no mesmo ritmo de criação da 

primeira cena. Durante várias outras cenas, ao longo do texto, tínhamos discussões, 

ofensas, brigas, mas também sedução e investidas de ambas personagens. Nesses 

momentos, pensávamos que deveríamos esbravejar, ironizar ofensivamente, agredir, ser 

totalmente sexys e sedutores, o que estava em desacordo ao contexto cênico. Mais uma 

vez estávamos esquecendo de olhar para fora e ver as reais circunstâncias das cenas, para 

que com isso pudéssemos enxergar pelos olhos das personagens e não apenas pelos nossos 

olhos. Destaco mais uma fala do ator Gustavo Andrade, para melhor elucidar a situação 

que vivenciamos: 

O vício de minha experiência pessoal delineava meus caminhos nos primeiros 

improvisos de uma forma quase que inconsciente e fazia com que Lorena 

reagisse igualmente ao jogo sem se deixar abater, como em uma espécie de 

ping pong! Existia uma certa hostilidade nas falas até chegar a um clímax, 

dentro da própria cena, de exaltação entre os personagens que não abririam 

mão de jeito nenhum de seus status (mesmo que provisórios). Não havia 

simulação, nem sutilezas nesse momento, apenas confronto direto como se 

fossem dois cachorros bravos se encarando, rosnando e babando de raiva um 

pelo outro. Não estava condizente a proposta do teatro do absurdo, apesar de 

ainda assim existir teatralidade naquilo. Estava tudo muito gritado, muita 

“mexeção”, como Luiz costumava falar. Era preciso modelar as ações físicas, 

bem como a apropriação do texto pelos atores. (ANDRADE, Gustavo, 2021) 

A partir desse relato do meu colega de cena, é possível perceber que o clima entre nós 

estava ficando cansativo e o medo nos dominava. Já sabíamos alguma coisa sobre a 

dramaturgia, afinal de contas, tínhamos lido todo o texto e pensávamos que isso bastava 

para compreendê-lo. Aos poucos fomos percebendo que isso não era o suficiente, a 

dramaturgia era complexa demais e não facilitava, exigindo de nós muito mais do que 

fazíamos para executar as ações. Estávamos impregnados pelo nosso desejo de controlar 
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a situação das personagens, trazendo para a cena o que achávamos que deveriam ser suas 

ações. Quanto mais agíamos, menos sabíamos o que fazer. Isso refletia diretamente no 

medo que sentíamos de não saber o que e como fazer, o que aumentava ainda mais nossos 

bloqueios.  

Quando eu ia atacar, confrontar, debochar, ou qualquer verbo que escolhi para utilizar 

como tarefa nas cenas, fazia de forma intensa. Não estava conseguindo achar o lugar da 

dissimulação proposto pelo autor. Até quando ia dissimular, fazia de acordo com o que 

escolhi fazer, a partir do que estava na minha cabeça, sem estar atenta à minha supertarefa 

ou às circunstâncias propostas pelo autor. As circunstâncias propostas são dadas pelo 

autor e analisada pela equipe, mas no meu olhar singular, voltei apenas para mim, e 

negligenciei as reais possibilidades que Pinter traz na obra. Não porque queria, mas 

porque realmente é difícil atuar sem uma metodologia que pudesse me auxiliar. Pinter foi 

genial em sua escrita, mesmo assim, interpretar sua obra não era tão simples assim quanto 

parecia. Nesse sentido, trago uma nova reflexão do ator Gustavo sobre suas experiências 

com a dramaturgia de Pinter e o processo em si: 

 

Foi então que Luiz me orientou a desconstruir as minhas experiências 

passadas, refletindo sobre elas, de forma a ressignificá-las em cena a começar 

pela indagação de que “aquilo realmente se trata de um casal? Não poderiam 

ser dois irmãos? Ou dois amigos? Em algum momento o texto sugere ser um 

casal?” e “se for realmente um casal, a relação pode ser diferente, com mais 

malicia, sem tanta estranheza?”. 

Nesse momento, tive um choque de realidade e passei a olhar para minhas 

experiências passadas de uma forma mais cautelosa e, até mesmo, mais 

carinhosa, refletindo sobre a minha criação em uma família tradicional 

conservadora mineira e os impactos que isso trouxe na minha criação, tanto em 

pontos positivos quanto negativos. E, tomando consciência de que se tratava 

de um texto do teatro do absurdo, percebi que a lógica ali poderia ser diferente 

e que existiam múltiplas possibilidades para assim fazer em cena. 

A partir daí passei a sentir um misto de conforto por saber onde estava pisando, 

quais vícios estava repetindo e o que deveria evitar, mas também desconforto 

por não saber ainda como pisar, como criar novos jeitos de agir/reagir com as 

ações físicas e falar/escutar com novas ações vocais. No entanto, a certeza de 

que aquela inquietação era benéfica para o trabalho atoral e para a criação 

como um todo. (ANDRADE, Gustavo, 2020) 

Esse depoimento de Gustavo deixa claro nossas angústias em relação à dramaturgia de 

Pinter por sabermos que é uma escrita muito estimulante para nós atores, mas ao mesmo 

tempo, nos coloca em conflito com nossas próprias opiniões sobre o fazer teatral. A cada 

cena que executávamos, a cada estudo que fazíamos, aprendíamos um pouco mais sobre 

a dramaturgia e isso nos fazia refletir sobre nossa própria forma de atuar, sobre as técnicas 

que estávamos utilizando e a forma como conduzíamos nosso trabalho em cena. Contudo, 
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esse desafio me causava ansiedade, mas ao mesmo tempo, me instigava a querer dar conta 

de realizar esse trabalho, com a qualidade técnica que essa dramaturgia merece.  

Ainda sobre o processo, é interessante lembrar um outro aspecto relevante que ocorreu 

na nossa prática, que tem a ver com a escolha dos adereços cênicos e a forma de utilizá-

los. Em diversos momentos, fazíamos ações com verbos, manipulando os objetos de cena, 

cumprindo as tarefas necessárias. Porém, em vários momentos, fazíamos assim: ou 

utilizávamos de forma excessiva esses objetos, sem muito fundamento, ou não sabíamos 

como usá-los de forma orgânica. Vou dar um exemplo: Em uma determinada cena, 

percebíamos que ambas personagens bebiam whisky durante a conversa. Diante disso, 

decidimos colocar a garrafa e os copos em uma pequena mesa. Quando fui improvisar, 

bebia o whisky apenas porque o texto sugeria, ou porque eu não tinha nenhuma ação 

pensada. No entanto, essa ação de beber não estava conectado com nada na cena e não 

tinha um propósito definido. Apenas bebia porque a personagem bebe e não porque algo 

naquele momento cênico me provocava a beber. Tal ato de beber não tinha relação com 

as circunstâncias que a cena me revelava; o que eu fazia era uma ação planejada e 

inventada por mim, atriz, e não uma ação física justificada. 

Além desse exemplo, tenho vários outros contendo ações que realizávamos ou queríamos 

realizar e que não tinham relação específica com as circunstâncias das cenas. O que 

continuávamos fazendo recorrentemente era tentar inventar movimentos, gestos e ações 

mediante ao que projetávamos para a cena. Vou dar um exemplo grotesco sobre essa 

experiência: como eu estava perdida, sem saber o que fazer e ainda idealizava que teatro 

do absurdo deveria conter coisas absurdas nas cenas – como a palavra em si sugere – 

pensei em fazer malabarismos para agir nas situações cênicas. Ao invés de sentar no sofá 

e dialogar normalmente com a personagem Richard, tomei a decisão de virar de cabeça 

para baixo no sofá e iniciar a conversa entre Sarah e Richard dessa forma.  

No momento da cena, meu parceiro de trabalho, entrou sem saber de nada, 

improvisávamos sem combinar como seria. No entanto, quando ele viu Sarah dessa 

forma, sua reação foi imediata. Gustavo caiu na gargalhada, sem nem saber porque estava 

rindo tanto. Para ele, aquela posição no sofá pareceu bizarra e hilária, justamente porque 

não tinha nenhuma relação com o que as circunstâncias da cena nos ofereciam. Naquele 

momento, eu também cai na gargalhada, admito; estava achando tudo ridículo, sem 

conexão, sem sentido algum. Contudo, ainda fiquei na dúvida do que eu poderia fazer 
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naquele momento cênico, como eu deveria me comportar, quais ações poderia realizar e 

o que eu deveria sentir. 

Os desafios enfrentados por nós vão ao encontro do entendimento sobre a dramaturgia e 

o que improvisávamos na sala de ensaio. Um outro exemplo sobre essa problemática diz 

respeito à construção das personagens. Como não tínhamos nenhuma informação no texto 

sobre essas vidas ficcionais, ficamos praticamente à deriva e novamente acreditávamos 

que era necessário criar um histórico de vida para essas personagens. Nesse sentido, tanto 

eu quanto Gustavo, começamos a criar antecedentes de vida para nossos papéis. 

Esse processo de criação baseada em atribuir uma vida pregressa para as personagens, na 

minha singela opinião, é válido e contribuidor. Isso é muito comum, e de certa forma, 

importante para complementar o que o autor não fornece no texto. Esse seria o trabalho 

invisível dos atores, que faz parte da individualidade de cada um, agregando ao texto uma 

criação singular de cada intérprete. Quando buscamos criar aspectos para as personagens 

que não são apontadas no texto, estamos ampliando referências sobre elas, o que 

enriquece a criação dos intérpretes. 

Porém, tal método não estava funcionando para nossa dramaturgia, mas ainda assim, 

buscávamos introduzi-lo. Criei uma vida para Sarah, pressupondo que aquela rotina a fez 

cansar da vida de casada e, diante desse desgaste a dois, a mesma deveria buscar 

mecanismos para suportar a monotonia do casamento. Criei uma personagem bastante 

descontraída, que tinha uma vida agitada antes do casamento. Após sua união com 

Richard, a monotonia tomou conta de si e fez com que Sarah ficasse entediada. Para mim, 

essa personagem era uma mulher de posses, que estava acostumada a ter tudo que queria, 

porém, com o casamento, ela se tornou uma mulher submissa e oprimida. A Sarah que 

criei com tais características tinha influência direta com o que meu parceiro de cena tinha 

criado para sua personagem Richard. Gustavo tinha pensado em um Richard impositor, 

opressor e ciumento. Ele também imaginou um Richard rico, machista e extremamente 

metódico, além de mulherengo e esnobe, que comprava as mulheres exibindo dinheiro e 

poder para atraí-las. Com o casamento, Richard se manteve impositor, machista e 

adorador dos prazeres sexuais. Tomando como base tais características criadas por nós, 

fomos para nossas improvisações com essa bagagem histórica das personagens. 
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Nosso desafio era fazer com que essa vida que construímos para nossas personagens se 

encaixasse no texto de Pinter. Desafio esse que não foi possível de ser concretizado graças 

ao fato principal de Pinter não dar referências de vida para suas personagens, mas ainda 

não tínhamos esse aprofundamento tão necessário sobre a obra. Como já explicitado 

anteriormente, de acordo com a perspectiva que o dramaturgo cria em seus textos, os 

antecedentes de uma personagem não dizem nada sobre elas, e tentar ir por esse viés só 

nos prejudicava no jogo cênico. Nesse sentido, quando tentamos, de forma equivocada, 

criar histórias pregressas para Sarah e Richard, buscávamos justificar suas ações em cena. 

A essa altura, deveríamos ter percebido que na dramaturgia pinteriana não há respostas 

morais, culturais ou psicológicas para decifrar as personagens. Pinter, de forma perspicaz, 

deixa seus textos propositalmente em aberto para que o espectador faça suas apostas sobre 

o que vê.  

O dramaturgo sugere que os atores vivenciem as situações em que se encontravam no 

jogo, levando em consideração as situações cênicas fornecidas pelo autor e expandidas 

por nós. As personagens se constroem durante o jogo de improvisações, mediante aquilo 

que fazem e falam no palco, o que acaba por definir sua conduta, deixando várias 

possibilidades de interpretação para o público. Todavia, nesses primeiros momentos de 

criação, não entendíamos muito bem essa dinâmica do escritor e, por esse motivo, fomos 

criando as personagens completamente fora do contexto dramatúrgico de Pinter.  

Diante do exposto, reforço que quanto mais usávamos a vida pregressa que criamos para 

nossas personagens, mais estranha ficava nossa atuação. Tínhamos a sensação que algo 

estava muito errado e fora de lugar. Insistentemente buscávamos falar o texto conforme 

queríamos, mas, como era de se esperar, as ações que realizávamos não condiziam com 

a fala da personagem. Dessa forma, caímos novamente na tentação de fazer coisas 

absurdas, corporalmente e vocalmente, na tentativa de encaixar o que fazíamos (ou 

tentávamos fazer) numa perspectiva que se relacionasse ao teatro do Absurdo. Vou dar 

outro exemplo de cena, para explicar minhas proposições. A cena é a seguinte: Sarah está 

na sala de estar, de repente decide trocar os sapatos baixos por sapatos altos, olha no 

espelho e alisa os quadris. Nesse meio tempo, chega o leiteiro. 

JOHN – Creme de leite? 

SARAH – Você está muito atrasado. 

JOHN – Creme de leite? 

SARAH – Não, obrigada. 

JOHN – Por que não? 

SARAH – Ainda tenho. Estou te devendo alguma coisa? 
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JOHN – A Sra. Owens levou três litros de coalhada. 

SARAH – O que estou te devendo? 

JOHN – Ainda não é sábado. 

SARAH (pega o leite) Obrigada. 

JOHN – Não está interessada em nem um pouco de creme de leite? A Sra. 

Owens levou três litros. 

SARAH – Obrigada.  

(PINTER, Amante. Tradução: Luiz Otavio Carvalho) 

Em um primeiro momento, ao ler essa cena, não conseguimos enxergar nada de relevante. 

Quando lemos sem olhar para as circunstâncias da cena, víamos apensas uma cena 

comum de um leiteiro vendendo seu leite. Queríamos inclusive tirá-la. Mas antes de 

pensarmos em saltar a cena, tentamos improvisar: o leiteiro chegava abordando Sarah 

para vender seu leite e ela o dispensava, naquele momento, Sarah não precisava do seu 

produto. Tínhamos a sensação de que era uma cena boba, sem muita importância na 

dramaturgia, e assim seguimos tentando fazer estrepolias para a cena ficar interessante, 

antes de decidirmos de fato tirá-la. Gustavo, que nessa hora fazia o personagem do 

leiteiro, ficou do lado de fora da porta da sala de ensaio, gritando, como normalmente 

fazem os vendedores. Eu (Sarah), atendia a porta fazendo caretas, esnobando o leiteiro. 

Gustavo criou uma voz engraçada para o leiteiro e agia como se fosse um vendedor 

insistente, com a voz extremamente irritante. Eu (Sarah), reagia com raiva daquela 

situação inconveniente onde o leiteiro insistia incessantemente para que a personagem 

Sarah comprasse o creme de leite. 

Mais uma vez, não prestamos atenção ao contexto da cena e da peça como um todo e por 

isso, na nossa percepção, a cena estava ficando desagradável e sem sentido. Nesse 

momento o diretor Luiz Otavio nos chamou a atenção para o jogo de palavras e os fatos 

que ocorriam nesse contexto cênico. Luiz Otavio nos lembrou da genialidade de Pinter 

ao escrever os detalhes circunstanciais de cada cena e pediu para percebermos a intenção 

do autor ao criar essa cena, apontando para o detalhe de como essa pequena situação 

cênica dizia muito sobre o contexto geral da peça. E mais uma vez ficamos sem ação, sem 

saber como fazer; para nós, essa cena não tinha sentido na completude da obra. Depois 

que percebemos seu contexto na peça, vimos a necessidade de mantê-la. Descobrimos 

que, na verdade, essa cena tinha muito a dizer sobre a conduta das personagens ao longo 

do espetáculo. Diante das experiências relatadas, o poderíamos fazer para que essa cena 

se conectasse com o restante da dramaturgia? A priori, era preciso abrirmos nossa atenção 

para tudo que a cena nos oferecia como provocação de uma reação cênica, sobretudo, era 

preciso compreendermos a dramaturgia como um todo.  



108 
 

Esse é mais um exemplo de como nos sentíamos e como tentávamos realizar as ações, 

sem estarmos inseridos verdadeiramente nas circunstâncias propostas. Em contrapartida, 

ignorávamos tudo que poderia chamar nossa atenção como estímulo provocador de 

reações vivas. Ficamos um tempo paralisados, tentando pensar em como fazer e como 

agir, o que não funcionou, só nos deixou mais encabulados com aquele pequeno trecho 

do texto. Foi preciso o diretor Luiz Otavio usar de estratégias de atuação, para 

alcançarmos nossas metas em cena. Mas antes de falarmos sobre essas estratégias 

inseridas no processo de montagem, vamos dar mais alguns exemplos de cena aqui. 

Outra cena que explica bastante nossa paralisia é um momento em que Sarah e Richard 

estão em casa, na sala de estar, conversando casualmente. Em um dado momento, Sarah 

e Richard entram em uma discussão sobre a amante de Richard. A partir daí, a conversa 

se torna mais calorosa e um tanto quanto extraordinária aos olhos sintonizados ao padrão 

comportamental dos sujeitos sociais. Definitivamente, não era uma conversa casual, 

muito comum de se ver entre um casal. Segue a conversa: 

SARAH – Não está com fome? 

RICHARD – Tive um almoço e tanto. 

SARAH – Tanto como? 

RICHARD – Que belo pôr-do-sol. 

SARAH – Não estava? 

RICHARD – Qual amante? 

SARAH – Ora, Richard... 

RICHARD – Não, não, é só porque a palavra é bastante bizarra. 

SARAH – E porquê? 

Eu sou sincera com você, não sou? Porque não pode ser sincero comigo? 

RICHARD – Mas eu não tenho nenhuma amante. Estou me relacionando com 

uma prostituta, mas não tenho nenhuma amante. Isso faz toda diferença. 

SARAH – Uma prostituta? 

RICHARD – É. Uma dessas vagabundas, que fazem ponto por aí. Nem vale a 

pena falar sobre isso. Um tipo de “dama da lotação”, só isso. 

SARAH – Você não anda de ônibus. Você anda de carro. 

RICHARD – É. Isso é verdade. Foi só um cafezinho enquanto verificava o óleo 

e a água. 

SARAH – Nossa, que coisa mais brochante. 

RICHARD – Não acho. 

Nessa cena, temos aparentemente um casal falando coisas um para o outro, que são 

consideradas estranhas de serem conversadas de forma civilizada na nossa sociedade. A 

partir do nosso entendimento e apenas das nossas referências pessoais, iniciamos um 

diálogo invasivo e violento. Sarah mostrou-se extremamente enciumada e por esse 

motivo, eu, atriz, fiz com que a personagem partisse para uma briga com o personagem 

Richard: especulando, indignando-se, duvidando e gritando de forma agressiva. Já 

Richard, estava seguro do seu poder masculino e dessa forma, impunha a verdade para 
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Sarah. Isso porque, na nossa visão, Richard era o típico homem machista que não precisa 

se explicar para a mulher, apenas comunicar seus atos. A discussão ficou fora de propósito 

quando estávamos aos berros. Ficou evidente que negligenciamos as circunstâncias das 

cenas dentro do propósito de Pinter. 

A dramaturgia de Pinter é construída com variações muito diversificadas na sua 

linguagem. No texto “Amante”, existem várias conversas que sugerem um determinado 

assunto, quando na verdade estão tratando de outro. Várias insinuações, muitas de 

conotação sexual, inclusive, mesmo em situações que não tinham relação com os 

momentos de fetiches das personagens. Pinter não dá a informação de bandeja, é um 

recurso que o escritor utiliza para instigar tanto os atuantes quanto os espectadores a se 

aterem ao que está sendo vivenciado no palco. Muito da sua escrita está subtendida dentro 

das situações cênicas, tendo como proposta conversas cotidianas, porém, esses diálogos 

são recheados de absurdos que os seres humanos cometem, sem que isso fique 

evidenciado por conveniência.  

Por esse motivo, o que se deve sempre levar em conta na dramaturgia de Pinter são as 

fugas de situações padronizadas, porque de fato, o dramaturgo não parece estar 

preocupado com essa questão. Muito pelo contrário, ele demonstra querer de fato fugir às 

regras e arrancar as máscaras que os sujeitos sociais usam constantemente, consciente ou 

inconscientemente. Dessa forma, seus diálogos são ao mesmo tempo escancarados e 

dissimulados – absurdos por essência. Tão absurdos, que é difícil acreditar em tudo que 

é feito e dito como sendo algo que acontece corriqueiramente na realidade dos sujeitos 

sociais.  

Nesse sentido, ficava cada vez mais complicado para nós executarmos ações diferentes 

daquilo que entendíamos ser comum de acontecer entre um casal. Mas se pensarmos 

melhor, tudo isso acontece de fato na nossa sociedade, porém de forma velada. De 

qualquer forma, toda vez que voltávamos para nossas perspectivas pessoais, sem 

considerar as circunstâncias das cenas imbuídas das particularidades da escrita do autor, 

realizávamos jogos cênicos desalinhados com o que precisávamos efetivamente executar. 

E assim, as cenas ficavam sem conexão, sem vida, sem lógica, até para uma dramaturgia 

que carrega em si a ilogicidade como princípio de escritura. 
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No início do nosso processo na sala de ensaio, não estávamos entendendo que o absurdo 

do teatro de Pinter abrangia justamente aquilo que era corriqueiro, encontrado no próprio 

cotidiano das ações e das relações interpessoais. O absurdo não estava nas ações que 

planejávamos para serem absurdas, corporalmente e vocalmente. Na realidade, tínhamos 

questões muito complexas para resolver e não sabíamos como solucionar essa 

problemática. A verdade é que confundimos teatro do absurdo com ações sem nexo, sem 

propósito ou justificativa para serem realizadas. Mediante a essa nossa desatenção ao que 

o dramaturgo concedia em seu texto; aliado à nossa necessidade de fazer, de sermos 

autênticos e criativos; foi reverberando em nós um estado de espírito que nos conduzia a 

fazer as cenas conforme queríamos e achávamos que deveria ser feito. 

Essa é uma problemática muito importante de ser observada, no sentido de chamar a 

atenção dos intérpretes de teatro para nossas dificuldades, pois, a partir de nossos 

exemplos, podemos de alguma forma, levantar questões e apresentar resultados. O que 

vivenciamos pode de alguma maneira servir como parâmetros e referências a outros 

artistas da cena que queiram facilitar seu trabalho e passar pelo processo criativo usando 

ferramentas que o auxiliem e contribuam para melhorar sua qualidade de atuação. A ideia 

é não ter que sofrer quando estamos criando artisticamente, mas ao contrário, devemos 

nos divertir, sentirmos seguros e confortáveis ao atuar. 

Quando fomos para a sala de ensaio com uma dramaturgia do absurdo, cometíamos dois 

erros básicos. Ora agíamos como se fossemos insanos, tentando dar piruetas ou fazer 

macaquices no palco, porque achávamos que um teatro do absurdo devia ter esses 

aspectos para ser absurdo, ou contraditoriamente, tendíamos para o óbvio. Como Pinter 

escreve com um olhar da realidade cotidiana dos seres humanos, agíamos conforme 

entendíamos que era a realidade da vida. Por exemplo, nas cenas em que Sarah e Richard 

fingiam ser seus próprios amantes, procurávamos agir de forma extremamente sexys, as 

vezes até um pouco vulgar, ao ponto de esquecermos que estávamos em um palco e que 

aquilo era teatro.  

Em uma dessas cenas de fetiches sexuais, Richard, disfarçado de Max, chega em casa e 

encontra Sarah, em seu disfarce de amante. Sarah imediatamente cai nos braços de Max, 

o que normalmente todo casal de amantes faz em seus momentos íntimos. Os dois se 

beijavam enlouquecidamente, em um frenesi de realidade extrapolada pelo contexto da 

cena. O que fazíamos era executar ações que reverberavam no comportamento das 
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personagens de acordo com a realidade de vida que tínhamos como referência, e não com 

a realidade que o texto nos apresentava. Novamente não prestamos atenção ao contexto, 

às falas e às relações estabelecidas para as personagens na cena. Dessa forma, nosso 

processo ficava cada vez mais angustiante. 

O que quero dizer, afinal de contas, é que precisávamos prestar atenção na nossa 

supertarefa, nas nossas tarefas e em tudo que circunstanciava as personagens nas cenas. 

Precisávamos estar atentos ao que o autor nos oferecia como situação dramatúrgica, 

agregado à elementos que trouxemos para as circunstâncias das cenas. Necessitávamos 

estar atentos aos fatos e situações que vivenciávamos no momento do jogo, sempre 

conectados com a proposta do dramaturgo. Não precisávamos planejar ou inventar ações 

para as personagens, tampouco criar históricos de vida para elas. Fazer isso nos frustrava, 

já que não estávamos conseguindo realizar aquilo que nos propusemos a fazer, uma vez 

que nada se relacionava com o texto; nada fazia sentido. Assim, os bloqueios surgiam, 

junto com o sentimento de angústia e impotência diante da dramaturgia de Pinter. 

Percebemos a necessidade de entendermos muito bem a supertarefa do autor e, para além 

disso, entendermos a importância de estarmos atentos às circunstâncias a nossa volta para 

que pudéssemos reagir de forma contundente ao texto. Gustavo termina seu relato com 

algumas observações sobre nosso processo e o que ficou para ele de aprendizado. Ele fala 

sobre nossas experimentações, sobre o que deu errado e o que começou a aparecer de 

positivo no nosso trabalho. Ele também reflete sobre a fascinante experiência que foi fazer 

um texto de Pinter, que despertou nele estímulos preciosos para trabalhar sobre a peça e 

sobre seu papel. Em suas palavras:  

Nos próximos ensaios passamos a incorporar ao nosso vocabulário o jogo de 

status de forma que isso contribuiu (e muito!) para as relações entre Richard e 

Sarah. Foi um grande achado! As relações de status (alto, baixo, intermediário) 

permeavam as falas e ações dos personagens da cena inicial até a final, sendo 

que tudo passou a ganhar uma outra conotação, ainda mais pela sugestividade 

que o texto dramático dava na construção desses personagens ainda obscuros 

para nós. 

Outro elemento que descobri como um grande achado, pela estranheza e pelas 

esquisitices dos diálogos entre os personagens, foi a metodologia dos verbos 

de Guido Almansi – atacar, dissimular, fugir –, algo típico da dramaturgia de 

Pinter. Os verbos deram às nossas criações partitura por partitura corporal, 

ação física por física, ação vocal por ação vocal, cena por cena, outro sentido 

no jogo relacional entre os personagens, sempre associado, no nosso caso, aos 

status das personagens. Em algum momento Richard e Sarah deveriam perder 

seus status fugindo, por exemplo, pra depois recuperá-lo atacando, ou vice-e-

versa. Eram como dois animais dentro de um mesmo espaço em um confronto 

não mais direto como era antes propriamente, mas agora muito mais sutil e, 

por que não, libidinoso. E o verbo dissimular, a meu ver, contribuía muito com 
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essa sutileza e com a sensualidade/sexualidade entre os personagens, 

permitindo um jogo de olhares, gestos e movimentos misterioso, mas, ao 

mesmo tempo, divertido tanto pra quem atuava em cena, quanto para quem via 

o espetáculo como espectador.  

Ao mesmo tempo que Richard e Sarah pareciam estar dizendo e/ou fazendo 

como deveria ser convencionalmente, seus movimentos, gestos, falas, diziam 

outra coisa, e isso causava uma estranheza no espectador pelo contraditório 

que assustava e gerava comicidade. Não era mais um formato 

realista/naturalista para a cena, mas definitivamente estávamos adentrando o 

teatro do absurdo tal como é. (ANDRADE, Gustavo, 2020) 

 

Neste último depoimento de Gustavo, ele cita algumas das estratégias que fomos 

descobrindo ao longo do jogo cênico, sempre instigados e provocados pelo diretor Luiz 

Otavio. Diante de sua fala, declaro que permeados por tantos desafios e frustrações, aos 

poucos conseguimos alcançar nossa meta de estudar a dramaturgia de Pinter com o devido 

cuidado. Adentramos no universo da peça com a linguagem teatral na qual nos 

propusemos a pesquisar. Assim, foi possível realizarmos ações conectadas com a poética 

dramatúrgica de Pinter.  

Vou agora apresentar como as estratégias de atuação nos auxiliaram no processo de 

montagem, destacando a construção da personagem Sarah, com o direcionamento 

precioso do diretor Luiz Otavio Carvalho. É válido ressaltar que os direcionamentos de 

Carvalho foram fundamentais para realizarmos nosso trabalho de forma adequada à obra 

de Harold Pinter, uma vez que o diretor é um grande especialista e estudioso dos três 

autores pesquisados nesta dissertação. Nesse sentido, suas contribuições foram bastante 

significativas para o resultado considerado satisfatório que obtivemos, já que foi possível 

associar suas proposições teórico-práticas sobre os autores discutidos em prol do processo 

criativo. 

3.2 Caminhos para chegar às circunstâncias propostas 

A partir dessas questões, vou apresentar de que forma os procedimentos metodológicos 

me auxiliaram no processo de construção da personagem Sarah de “Amante”.  No entanto, 

ressalto que parte do processo de criação se dá por uma abordagem coletiva, como por 

exemplo, a descoberta das circunstâncias propostas e da supertarefa da obra. Por esse 

motivo, ao tratar dessa investigação metodológica, falarei no plural, reafirmando o 

trabalho da equipe. Quando for analisar a linha de ação transversal da minha personagem, 

falarei em meu nome.  
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Dito isso, retorno para a análise do processo de montagem e esclareço que, ao buscarmos 

compreender as circunstâncias propostas da peça, fomos capazes de dar continuidade ao 

nosso trabalho prático, partindo das informações que obtivemos com nossa investigação.  

Nesse sentido, após a compreensão das circunstâncias da peça, partimos para as 

circunstâncias das cenas que estão intrinsicamente ligadas aos cortes e as tarefas, que 

estão diretamente relacionadas à linha da ação transversal das personagens. Diante disso, 

seguindo a lógica de buscarmos o entendimento das circunstâncias das cenas, depois de 

dividirmos a peça em cortes e tarefas menores, ficou mais fácil encontrar os objetivos das 

personagens e traçar sua linha de ação transversal.  

Em relação as circunstâncias da peça, nos atentamos então para o fato de que a trama se 

passava em um local privado, na casa de Sarah e Richard, lugar onde aconteciam seus 

prazeres e conflitos intensos. Notamos também que a atmosfera da casa era permeada por 

uma disputa incessante entre o casal, hora para provar seu status superior, que alternava 

a cada situação de cena, hora para se divertirem com seus fetiches sexuais. Era perceptível 

que naquele ambiente havia sempre uma atmosfera misteriosa, de tensão, e com mentiras 

que pareciam verdades.  

Constatamos, dessa forma, que o entendimento das circunstâncias propostas foram 

fundamentais para montarmos o texto “Amante”. É através desse estudo, ou dessa 

compreensão das situações cênicas, que foi possível perceber as relações estabelecidas 

entre as personagens. Relações essas que estão diretamente ligadas ao mencionado jogo 

de status, à disputa veemente de dominação que existe entre essas figuras fictícias e a 

forma como elas alternam o controle de uma sobre a outra. O poder perseguido pelas 

personagens pode ser percebido em seus diálogos frenéticos, escancarados e 

explicitamente depravados, sem nenhum pudor.  

Pinter brinca com as situações cotidianas para tratar de assuntos aparentemente normais, 

comuns a qualquer sujeito, mas, que na verdade, carregam em si interesses muito 

particulares de cada personagem. Esse comportamento das personagens, por contradizer 

o que podemos considerar como normal ou aceitável socialmente, automaticamente 

provoca uma sensação de estranhamento no espectador. Esse é um aspecto relevante que 

levamos em consideração na sala de ensaio, pois diz respeito a formatação dialógica das 

personagens. Ou seja, as falas das personagens chocavam com suas atitudes em cena, 

contrapondo ações e falas, inferindo um comportamento sugestivo e manipulador. 
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Percebemos todo esse frenesi de conduta invertida quando uma personagem tenta, a todo 

custo, persuadir a outra, colocando à frente seus interesses mais perversos. 

Nesse sentido, reforço que foi preciso esclarecer bastante as circunstâncias propostas para 

obtermos um conhecimento mais específico sobre a dramaturgia pinteriana. Utilizamos 

dessa ferramenta metodológica stanislaviskiana para trabalharmos a perspectiva 

pinteriana, e assim, conseguir realizar nossa montagem com os detalhes necessários que 

esse procedimento oferece. Acredito que se não houvesse essa busca em compreender as 

circunstâncias propostas, como sugere Stanislávski (2017), seria mais complicado jogar 

cenicamente com um texto de Harold Pinter que apresenta tantas peculiaridades em sua 

linguagem, o que a torna complexa e absurda em sua totalidade. As circunstâncias 

propostas são o gatilho para atentarmos sobre os acontecimentos que envolvem as 

personagens pinterianas e todas as situações vivenciadas por elas. Atravessam texto e 

cena, permeadas por um universo de desejos individuais, inerentes a Sarah e Richard.  

As personagens esboçam seus desejos que estão inseridos nas circunstâncias propostas e 

que é percebido, aos olhos do espectador, pela contradição, pelo disfarce e pelos desvios 

dialógicos. Esses fatores instigam a plateia a pensar sobre a peça, provocando incômodos 

e sensações diversas, mediante ao que lhes é dado pelas personagens no palco. Vemos 

nas personagens de “Amante” um emaranhado de sensações: ego, competição, busca por 

controle, poder e status. Elas jogam, se digladiam, se divertem, zombam, ironizam, 

disfarçam, mentem, se escondem, se enfrentam e atacam, tudo isso para ter o controle 

sobre a situação vivida. Nesse sentido, esmiuçamos as circunstâncias das cenas para 

encontrarmos as circunstâncias da peça, o que nos ajudou a compreender a peça em si. 

Para ficar mais esclarecedor minhas proposições, trago um exemplo com um momento 

da própria peça. Em uma situação de cena, Sarah tenta subir seu status quando zomba de 

Richard dizendo a ele que sente muito por sua amante ser uma prostituta sem a menor 

dignidade. Sarah ainda acrescenta que sente muito pela amante de Richard não ser 

sensata. Nesse momento Richard responde aos ataques de Sarah de forma irônica, dizendo 

que sensatez e dignidade são qualidades já existentes em seu casamento. Imediatamente 

Sarah dissimula, finge não dar importância às ironias e dissimulações de Richard. Ela o 

questiona sobre o que ele então procurava na rua ao ir atrás de uma amante. Nessa hora, 

Richard foge do assunto e contra-ataca ao dizer que Sarah procurou um amante primeiro.  
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Esse é só um exemplo para explanar melhor como chegamos nas circunstâncias propostas 

da peça. Analisamos a rotina do casal, suas condutas dentro da trama, seus 

comportamentos e atitudes diante das situações de embates e curtição. Dessa forma, ficou 

explícito para nós que mesmo nos momentos de diversão e prazer, é possível vermos os 

duelos incessantes entre o casal, assim como situações embaraçosas que sempre 

desembocam na atmosfera camuflada em que emergem as personagens pinterianas. 

Dessa forma, encontramos as circunstâncias da peça, explorando as situações cênicas. 

Chegamos a uma resposta consensual sobre elas, que após toda nossa investigação 

analítica, definimos da seguinte forma: A peça se trata do duelo entre Sarah e Richard 

que vivem momentos de tensão e prazer no seu cotidiano, usando os jogos sexuais 

como arma para disputar status, controle e dominação de um pelo outro. 

Ao definirmos as circunstâncias propostas da peça, nos vimos munidos de informações e 

compreendemos com maior clareza a dramaturgia “Amante”. Contudo, faltava um pouco 

mais de exploração mental para adquirirmos material teórico suficiente para ir ao jogo 

cênico. Fomos em busca da nossa supertarefa, o que nos possibilitou ter um entendimento 

mais expressivo sobre as proposições de Pinter na obra em questão. Na mesma medida, 

tivemos acesso a outros princípios stanislaviskianos: os cortes, as tarefas e a linha de ação 

transversal da personagem. Esses elementos também são caracterizados como 

procedimentos que contribuem na construção do papel. 

Assim como foi relevante buscar as circunstâncias da peça “Amante” para entendermos 

as situações cênicas em que as personagens estavam inseridas, foi de igual importância 

encontrarmos a supertarefa da peça a ser trabalhada. Essas ferramentas nos auxiliaram 

durante todo processo na sala de ensaio para efetivação da concepção cênica, além de 

serem grandes aliadas ao meu trabalho de construção da personagem Sarah.   

3.3 A supertarefa e a obra “Amante” 

Podemos dizer que ao ler a peça “Amante”, nos deparamos com uma dramaturgia 

recheada de desafios linguísticos típicos do dramaturgo Harold Pinter. Dramaturgia que 

provoca reflexões tanto nos atuantes, quanto no espectador, o que exige o entendimento 

das relações estabelecidas naquele contexto da peça. Relações estas sempre reticentes, 

sem evidências explícitas sobre o que aquelas personagens realmente estão dizendo ou 

fazendo, sem respostas óbvias, na perspectiva esperada pela sociedade comumente 
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padronizada. Por esse motivo, utilizar o recurso stanislavskiano de encontrar a supertarefa 

foi fundamental para nossa equipe na época. Ao compreender o autor, a obra e a proposta 

essencial do dramaturgo, esclarecemos em nossas mentes aspectos importantes que nos 

ampararam e nos deram subsídios para irmos ao próximo passo da ação em cena.  

Nesse sentido, a proposta de Carvalho, seguindo os princípios stanislavskianos em 

desvendar a supertarefa, foi de grande importância para cumprirmos a meta de montar o 

espetáculo. Ao buscarmos a supertarefa da peça, compreendemos do que se trata a obra e 

o que de mais relevante e essencial devemos abordar no nosso processo criativo. Junto a 

isso, entendemos o que o autor propõe com “Amante” e de que forma nos apropriamos 

dessa proposição do autor e a traduzimos cenicamente. Acreditamos que esse 

procedimento metodológico foi um passo essencial para trabalharmos com Harold Pinter.  

Ressalto que encontrar a supertarefa foi primordial no nosso trabalho levando em 

consideração a formatação dramatúrgica de Pinter em suas obras, colocando em pauta 

personagens com condutas duvidosas, deixando várias interrogações para que o atuante 

resolva cenicamente. É uma linguagem em que continuamente averiguamos personagens 

em um eterno duelo umas com as outras, manipulando as situações e usando o artifício 

da mentira para que suas atitudes pareçam verdade. Diante disso, como lidar com essa 

linguagem que carrega em si intenções obscuras das personagens? Como desvendar os 

propósitos do autor partindo de uma dramaturgia tão peculiar? Como construir 

personagens com essas características? A supertarefa nos ajudou nesse aspecto, já que, 

para desvendar a essência da obra, é necessário investigar todas as circunstâncias 

propostas pelo autor, minuciosamente.  

Se seguíssemos com os métodos que estávamos usando no início da montagem, ou 

qualquer outro que já recorremos em outros trabalhos teatrais, possivelmente não 

conseguiríamos adentrar tão minuciosamente no universo de Harold Pinter. Da mesma 

maneira, talvez não seríamos capazes de compreender a obra sob um viés mais harmônico 

com o do autor. Todos os métodos que experimentávamos negligenciavam a busca pelo 

âmago da obra que está diretamente conectada com as proposições do autor. Nesse 

sentido, tais procedimentos negavam-nos ferramentas adequadas para a construção da 

personagem pinteriana, fato que se difere quando usamos os princípios stanislavskianos 

(supertarefa). Realizávamos a princípio o seguinte procedimento: estudávamos a obra, 

buscando apenas um entendimento subjetivo respaldado nos valores inferidos como 

normativos e óbvios para uma sociedade.  
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Por esse motivo, insisto em dizer que as personagens que criávamos não alinhavam o que 

estava sendo dito às ações realizadas em cena. Tal dissonância entre texto e ação se deve 

ao fato de que tudo era exclusivamente criação nossa, partindo somente da nossa 

interpretação subjetiva, sem a devida conexão à essência da obra. Portanto, foi necessário 

mudarmos nossa trajetória e, somente assim foi possível encontrarmos juntos o coração 

da obra. A partir de então, tivemos clareza sobre o que de fato era essa dramaturgia e 

quais as intenções das personagens em cada situação cênica. 

Para além disso, posso dizer que a supertarefa agregou conhecimento específico sobre a 

peça pinteriana, o que se tornou algo significante no nosso trabalho, já que esse elemento 

do sistema stanislavskiano, por ter a função de estimular o intérprete a criar baseado na 

alma da obra, nos relacionou ao propósito do autor. Sendo assim, passamos a nos guiar 

por essa meta: desvelar a supertarefa e levar as personagens a caminhar rumo a ela. 

Demos nossa pincelada singular sobre o que abstraímos da peça, sem perder de vista a 

proposição maior de Pinter ao escrever “Amante”.  

Por ser um espetáculo que traz uma linguagem tão ímpar, entender essa obra foi uma 

tarefa bastante complexa. Esse procedimento pedagógico do mestre russo, nos ajudou a 

encontrar um caminho mais seguro e prático para seguirmos com nosso processo criativo, 

sabendo que não estaríamos negligenciando ou deturpando o que o autor coloca em pauta 

como possibilidades interpretativas sobre a obra, sempre alinhadas às suas proposições. 

Se a intensão fosse de desviar todo o propósito do autor, seria melhor que escrevêssemos 

uma peça ao invés de montarmos uma dramaturgia já pronta, e esse, com certeza, não era 

nosso objetivo. Nossa proposta era desenvolver um trabalho que encaixasse na 

perspectiva de Pinter. 

Em vista disso, posso dizer que a supertarefa estimula nos atuantes sentimentos 

verossímeis, com momentos de verdade das personagens. Se a busca pela supertarefa é a 

procura pelo cerne da obra, então, ela é o ponto de intercessão entre personagem e autor. 

Através dessa ferramenta stanislavskiana, penso ser possível que as personagens reajam 

verdadeiramente sob as proposições de Pinter, aliados à subjetividade de cada artista. 

Dito isso, é interessante saber que a verdade cênica das personagens não está atrelada a 

verdade de suas intenções, nem do que fazem umas com as outras em cena. Ao entender 

as propostas do autor e toda linguagem desviante de Pinter, estudamos as intenções vis 

de cada personagem, dentro de cada circunstância cênica. Dessa forma, acredito que 
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criamos personagens verdadeiras, que pareciam dizer a verdade, mas agiam astutamente 

com sagacidade, malicia e falsidade.  

Saliento que, por mais mentirosas que essas personagens sejam, precisamos acreditar 

nelas. Para que o espectador acredite verdadeiramente nas suas mentiras, é necessário que 

esta personagem transpareça uma verdade cênica sincera, fazendo com que público 

perceba sua dissimulação através de seu comportamento no palco. Essa dialética 

contraditória é uma das qualidades excêntricas das personagens de Pinter, além de ser 

responsável pelas sensações de estranheza vivenciadas pelo espectador ao assistir uma 

peça pinteriana.  

Percebemos que um passo importante foi dado na nossa prática ao utilizarmos tal 

procedimento do mestre russo (supertarefa). Esse elemento stanislavskiano valorizava 

não só a medula da obra do escritor, mas aguçava também nosso potencial criativo para 

jogarmos em cena. A partir do momento em que desbravamos a peça “Amante”, 

constatamos que ali existiam muitas questões específicas a serem trabalhadas que não 

dizem respeito apenas à apreciação da dramaturgia em si. Questões que abarcam a 

intenção do autor em trabalhar absurdos vividos por essas personagens em suas relações 

cotidianas. Assimilamos isso após desvendarmos a supertarefa e percebermos que a 

dramaturgia se constituía de uma linguagem falseada, em que as personagens transmitiam 

uma verdade, imersa em um universo de mentiras. 

A partir dos esclarecimentos sobre a obra e a proposta do autor, conduzimos nossas 

personagens na peça. Construímos nossos papéis a partir da nossa individualidade, porém, 

sempre buscando essa estrada paralela ao pensamento do autor. Caso não utilizássemos 

esses princípios stanislavskianos no nosso processo, provavelmente não conseguiríamos 

criar personagens que traduzissem a realidade absurda pensada por Pinter ao escrever o 

texto.  

Nessa lógica, vou apresentar agora como buscamos a supertarefa da peça “Amante”, ou 

melhor, nossos caminhos para chegar a uma definição que, na ocasião, nos deixou 

confortáveis, dialogando com nossos estudos sobre a peça em questão. Os caminhos para 

chegar à supertarefa são árduos, porém prazerosos, na medida em que alcançamos em 

consenso a melhor frase que possa defini-la, como sugere Stanislávski (2017). Em suma, 

explorar a obra de Pinter foi tão intrigante quanto estimulante, tendo em vista as 
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peculiaridades já descritas acima que abarcam a dramaturgia desse autor e todos os 

recursos estratégicos que ele usa para construir suas histórias. 

3.3.1 caminhos para encontrar a supertarefa da peça “Amante”  

Desvendar a supertarefa de “Amante” foi tão trabalhoso quanto encontrar as 

circunstâncias propostas dessa peça. Nos deparamos com uma obra que tem como 

elemento significativo os jogos sexuais de fetiches entre o casal Sarah e Richard. No 

entanto, nossa problemática foi descobrir justamente o cerne dessa questão. Percebemos 

que os jogos de fetiches não eram o principal elemento da peça. O fator mais relevante 

que deveríamos considerar era a conduta usada pelas personagens para executar esses 

jogos e o que esses jogos causavam de efeito no comportamento das personagens. 

De início, a primeira sensação que tivemos era de que a supertarefa tinha a ver com os 

jogos sexuais que, teoricamente, serviria para apimentar a relação de casados. Com base 

nisso, pensamos que a supertarefa poderia ter a seguinte definição: Jogos de sedução para 

apimentar a monotonia do casamento. No entanto, ao adentrar mais nas situações das 

cenas, não tínhamos tanta certeza se as personagens eram mesmo casadas, o que fazia o 

desejo de revigorar a relação perder o sentido.  

Em outro momento da peça, descobrimos indícios de que as duas personagens pudessem 

mesmo ser casadas. Diante dessa nova observação, pensamos que os amantes criados por 

cada personagem para fingir ser uma outra pessoa diferente de quem eram, poderiam ser, 

na verdade, personas inventadas com a intenção de fugir da rotina da vida a dois. Dessa 

forma, fingir que um era amante do outro, usando outros nomes e personalidades, poderia 

ser uma maneira de fugir da rotina desgastante de um casamento. Decidimos então 

aprofundar nossa análise no texto e encontrar uma nova supertarefa para a peça, que 

definimos da seguinte forma: O sexo e o fetiche para quebrar a rotina e sustentar a vida 

de casado.  

Entretanto, com o desenrolar da peça, percebemos que essas outras personalidades criadas 

por Sarah e Richard (os amantes inventados) acabaram tensionando ainda mais a relação, 

criando conflitos fervorosos por causa desses supostos amantes. Diante dessa percepção 

constatamos que a relação do casal ficava cada vez mais conturbada ao invés de amenizar 

a tensão do cotidiano. Dessa forma, mudamos a direção do nosso pensamento quanto a 

ideia de fugir da rotina, algo que supomos ser até então. 
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Diante desse contexto cênico, fomos para outra análise à procura da supertarefa. Lemos 

o texto novamente e, dessa vez, levamos em consideração as especificidades da 

dramaturgia de Pinter, buscando compreender sua proposta essencial para a peça 

“Amante”. Percebemos que em vários momentos da peça o casal disputava entre si o 

status e a performance sexual de suas personas inventadas (os amantes), o que gerava 

brigas, discussões e conflitos rotineiros entre eles. Em diversos momentos, Richard 

questionava Sarah sobre as tardes com seu amante Max (que na verdade era o próprio 

Richard). O marido queria saber como foi o momento do encontro entre sua mulher e o 

amante. Ele perguntava se a tarde com o amante foi agradável; como ele se comportava 

na cama; se Sarah lembrava dele (Richard) quando estava se divertindo com seu amante; 

entre outras coisas. O mesmo interrogatório acontecia com Richard. Sarah perguntava a 

ele como era sua amante, se ela proporcionava prazer a ele, se eles se divertiam juntos, 

etc. Essas conversas eram sempre motivo de rosnadas, ataques, dissimulações e fugas, 

características específicas do comportamento das personagens pinterianas, apontadas por 

Almansi (1962).  

Constatamos também que ambas as personagens faziam questão de aparentar estarem 

sempre bem, contentes e tranquilas, mesmo quando não estavam. Esse falsear sentimentos 

é uma característica muito marcante, talvez a mais significativa entre as personagens de 

Pinter que, segundo Almansi (1962), camuflam suas reais intenções, pensamentos e 

emoções, se escondendo embaixo das máscaras sociais. As proposições desse autor 

tiveram grande parcela de contribuição para compreendermos as personagens da peça 

“Amante”. Trago um exemplo para refletirmos sobre algumas atitudes das personagens 

na peça que diz respeito a esse caráter dissimulador: em uma situação de cena, acabava-

se uma discussão e quase que imediatamente a paz era instaurada e as duas personagens 

logo estavam rindo uma para a outra. Contudo, já sabemos que essa risada também é uma 

dissimulação, uma fuga da situação ou até mesmo um ataque, sem deixar claro a 

verdadeira intenção desse riso, que pode ser interpretada como uma risada irônica, um 

deboche ou um alívio.  

No entanto, parecia que o casal se divertia com os jogos de sedução. Conseguimos 

perceber isso em outros momentos de cena quando o jogo ficava instigante e as 

brincadeiras sexuais se tornavam prazerosas. Mas, ao mesmo tempo, foi possível perceber 

que esses fetiches eram muito mais que prazer, eles também serviam para determinar uma 

disputa incessante entre Sarah e Richard. Esse constante duelo fica evidente quando Sarah 
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se coloca em uma posição superior a Richard exaltando a relação com seu amante, 

descrevendo o que fazem, como se divertem e os aspectos positivos que ela vê nessa 

relação ‘extra conjugal’ com esse amante – que nesse caso é o próprio Richard. Em 

determinados momentos, parece que, na ausência de Richard, Sarah recebe uma terceira 

pessoa em sua casa. Esse é outro mistério que nunca será desvendado. Em algumas 

passagens do texto, fica subentendido que ambos poderiam ter amantes reais no seu 

cotidiano, mas essa informação não é precisa para afirmarmos concretamente essas 

hipóteses, assim como tantos outros fatos que acontecem na trama.  

Essa disputa também fica evidente nos momentos em que ambos tratam o assunto sobre 

os amantes como algo que acontece comumente em qualquer relação, dando pouca 

importância se o amante era de fato real ou só uma fantasia. Ao mesmo tempo, não temos 

certeza se isso era acordado entre eles, tendo em vista as várias discussões que se 

estabelecem ao longo da trama por causa dos supostos amantes. Por isso, duvidei 

constantemente das atitudes das personagens, já que elas dissimulam seus sentimentos e 

suas opiniões o tempo todo.  

Vimos essa dissimulação também em outras discussões em que Richard se mostra 

extremamente machista ao cobrar de Sarah o jantar na hora certa. Sarah disfarça e muda 

de assunto, promovendo seu ataque ao desprezar o que Richard dizia ou pensava. Essas 

discussões do casal aconteciam sempre que os dois estavam em casa, sendo eles mesmos 

ou quando se passavam por seus amantes fictícios. Parece-me que a relação de Sarah e 

Richard é uma eterna disputa, em todas as situações. Ou seja, até mesmo nos jogos 

sexuais, percebia uma certa disputa de poder, um controle exacerbado da situação em que 

ambos buscavam ter o domínio um do outro. Apesar de ser um jogo de sedução, era 

notório que para as personagens o que mais importava era revezarem entre si quem 

dominaria a situação naquele momento. 

Diante de toda a análise que fizemos da obra, chegamos, por fim, a um consenso e 

encontramos a supertarefa para “Amante” que consideramos satisfatória, contemplando 

o que todos envolvidos na montagem desejavam comunicar através dessa peça. Destaco 

que para chegarmos a supertarefa da obra foi preciso fazer um trabalho analítico de cena 

por cena, compreendendo as tarefas menores dentro das circunstâncias propostas das 

cenas. Isso norteou nosso processo de criação enquanto atores.  
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Acima citei algumas situações cênicas para exemplificar de que forma chegamos a 

supertarefa da peça. Seguindo os princípios de Stanislávski (2017) de encontrar o coração 

da obra, conectando ator/atriz, autor e diretor e sabendo que a supertarefa deve contemplar 

todas as personagens da peça, definimos juntos a supertarefa de “Amante” da seguinte 

forma: disputa por dominação através dos jogos sexuais para ter o controle de um 

pelo outro.  

A supertarefa é capaz de mobilizar toda equipe de criação no envolvimento da peça. Ela 

tem a função de direcionar todas as personagens da obra a um propósito único, discutido 

e pensado pelos envolvidos com a montagem. Visto isso, podemos dizer que a supertarefa 

está relacionada com as circunstâncias propostas, tanto da peça, quanto das cenas. Nesse 

sentido, somente após o entendimento das circunstâncias das cenas que fomos capazes de 

definir os cortes cênicos e, com isso, descobrir as tarefas menores que as personagens 

devem cumprir para alcançar sua meta final. Nessa lógica, à medida que estudávamos e 

entendíamos juntos as circunstâncias das cenas, fazíamos o trabalho de separar as tarefas 

menores de cada atuante, e assim, investigávamos individualmente como cada 

personagem realizaria suas ações físicas dentro da obra.  

Essas tarefas menores estavam diretamente ligadas à supertarefa da peça “Amante”. 

Portanto, as reações e toda conduta comportamental das personagens tinham, 

necessariamente, relação direta com a supertarefa da peça. O que quero dizer é que esses 

procedimentos metodológicos stanislavskianos me ajudaram a trabalhar com mais 

confiança, pois, ao seguir tais princípios, eu sabia exatamente o que se passava em cada 

cena. Dessa forma, foi mais fácil ir para o jogo cênico e criar, reagir, experimentar, ousar 

e jogar, conforme as proposições que a peça demandava.  

Ressalto que, na medida em que se determinam os cortes de cada cena e as tarefas 

menores vão sendo cumpridas, traça-se também a ação transversal de cada personagem. 

É a ação transversal que me proporcionou criar a identidade do papel Sarah, tendo em 

vista a supertarefa como meta final. Para além disso, os Alvos presentes em cada cena me 

auxiliaram na condução da personagem à medida que ela reagia a esses Alvos. Visualizo 

aqui um ponto de intercessão entre os procedimentos metodológicos de Stanislávski e de 

Donnellan. Contudo, trarei mais adiante como utilizamos os Alvos no meu processo 

criativo. A priori, atentemos para a formação da linha da ação transversal de Sarah.  
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3.4 Linha de ação transversal de Sarah 

Depois que conseguimos encontrar a supertarefa da obra, assim como as circunstâncias 

da peça, fomos para o trabalho com a ação transversal das personagens. Como estamos 

lidando com uma dramaturgia do absurdo, e mais que isso, uma dramaturgia de Pinter – 

imersa em uma linguagem de dissimulação e outras especificações já sabidas – tivemos 

que nos ater a essas especificações que o dramaturgo traz em suas obras. Para isso, 

investigamos o que seria a ação transversal de cada personagem, após dividirmos a peça 

em cortes e tarefas e visualizarmos as circunstâncias das cenas. O diretor Luiz Otávio 

Carvalho nos deu um suporte sobre esse assunto na época. No entanto, vou usar aqui uma 

definição que Carvalho dá sobre a ação transversal nos encontros virtuais que tivemos do 

nosso grupo de pesquisa “Estúdio Fisções” durante a pandemia. Essa definição elucida 

de forma transparente o que seria a ação transversal. Carvalho fala sobre isso da seguinte 

forma: 

A Ação Transversal não é alguma coisa que precisa ser nominada. Não é para 

se dar um nome à Ação Transversal de um papel. A Ação Transversal é um 

procedimento pedagógico stanislavskiano que consiste em reunir e encadear 

todas as tarefas do papel durante o percurso da peça sempre em direção à 

Supertarefa. A Ação Transversal é um procedimento pedagógico que exige 

do(a) atuante uma atenção constante para a realização de todas as Tarefas 

direcionadas para a Supertarefa. Portanto, a Ação Transversal não é uma 

Tarefa a ser executada, mas sim um modo de proceder com o conjunto das 

Tarefas (Reações) seguidas de seus Objetivos que o papel precisa executar no 

seu percurso durante a peça teatral na busca de atingir a Supertarefa em 

comum. (CARVALHO, 2020) 

De acordo com essa explicação de Carvalho, podemos compreender melhor o uso e a 

função da ação transversal que, para o autor, é um procedimento/modo operacional usado 

pelos atuantes para construir suas personagens. Essa citação salienta a analogia de 

Stanislávski com o colar de contas. Carvalho ainda enfatiza que a linha de ação transversal 

faz a ligação entre as tarefas que a personagem deve cumprir durante todo o percurso do 

espetáculo, indo sempre em direção à supertarefa da peça. É também por ela que vamos 

descobrindo as reações e os objetivos das personagens na trama, e assim, o papel vai 

tomando forma. 

O diretor Luiz Otávio Carvalho nos orientou indicando os caminhos para descobrirmos 

os cortes e as tarefas das cenas, bem como as circunstâncias propostas e os objetivos das 

personagens, o que me possibilitou desvelar a linha da ação transversal de Sarah. Partindo 

dos princípios de Stanislávski (2017), Carvalho também criou uma fórmula que norteia 
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nosso olhar para uma melhor análise da ação transversal das personagens: Reação + para 

que + objetivo da personagem. Usei essa fórmula no meu processo criativo e vou aqui 

exemplificar sua funcionalidade através das cenas que apresento. No entanto, para fazer 

os cortes dos trechos selecionados por mim, guiei-me pelo estudo de Nick O’brien (2011), 

professor e estudioso do Sistema de Stanislávski. O’brien propõe que observemos os 

cortes dentro da dramaturgia a partir de três aspectos que ajudam a identificá-los, ou seja, 

as mudanças de cenas (os cortes) podem ser orientadas: pelas entradas e saídas de uma 

personagem, pela mudança de assunto ou pela mudança de objetivo da personagem em 

cena. Dito isso, observemos o exemplo da linha de ação transversal da personagem Sarah. 

Amante – Harold Pinter 

Circunstâncias propostas da peça: A peça se trata do duelo entre Sarah 

e Richard que vivem momentos de tensão e prazer no seu cotidiano, 

usando os jogos sexuais como arma para disputar status, controle e 

dominação de um pelo outro. 

Supertarefa da peça: Disputa por dominação através dos jogos sexuais 

para ter o controle de um pelo outro.  

Estudo da ação transversal de Sarah  

Cenas com Sarah: 

Vamos analisar algumas cenas, todas se passam na casa do casal. 

Primeiro trecho que separamos vai da página 3 a página 6, estão Sarah e Richard. 

Primeiro corte desse trecho: página 3, tendo a fala inicial do corte e a fala final. 

Sarah: Cansado? 

Richard: Havia um pequeno congestionamento na ponte. 
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Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL8 da cena       Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações 

 O corte trata do interrogatório tendencioso de Sarah sobre o dia de 

Richard. 

Sarah em relação a Richard Reação + Para + Objetivo  Sarah interroga 

Richard sobre seu dia para desestabilizá-lo. 

Segundo corte desse trecho: Página 3 e 4, tendo a fala inicial do trecho e a fala final. 

Richard: O dia foi agradável? 

Sarah: Ficamos aqui. 

Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL da cena       Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações 

 O corte trata dos questionamentos invasivos de Richard sobre o dia de 

Sarah e sobre seu amante. 

Sarah em relação a Richard  Reação + Para + Objetivo  Sarah desvia-se 

de Richard para fugir da pressão que Richard exerce sobre ela. 

Sarah se enaltece para desdenhar Richard. 

Terceiro corte desse trecho: Página 4 e 5, tendo a fala inicial do trecho e a fala final. 

Richard: Ah. Aquela persiana não foi bem instalada. 

Sarah: É, provavelmente seja isso. 

Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL da cena       Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações. 

 O corte trata da investigação de Richard sobre o ambiente da casa e o 

clima que se estabeleceu no encontro de Sarah com seu amante. 

 
8 Ver KNEBEL, 2016, PÁGINA 37. 
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Sarah em relação a Richard  Reação + Para + Objetivo  Sarah enfrenta 

Richard para se desviar de suas insinuações. 

Quarto corte desse trecho: Página 5 e 6, tendo a fala inicial do corte e a fala final. 

Sarah: O que você fez hoje à tarde? 

Richard: Vamos tomar mais um. 

Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL da cena       Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações. 

 O corte trata da falsa satisfação de Richard em saber que Sarah pensa nele 

quando está com o amante. 

Sarah em relação a Richard  Reação + Para + Objetivo Sarah envolve 

Richard para persuadi-lo. 

Segundo trecho que separamos vai da página 10 a página 13, estão Sarah e Richard. 

Primeiro corte desse trecho: Página 10 e 11, tendo a fala inicial do corte e a fala final. 

Sarah: Richard? 

Richard: Curiosidade objetiva, só isso. 

Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL da cena       Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações 

 O corte trata da especulação de Sarah sobre a amante de Richard, da 

importância que essa amante tem para ele e dos prazeres que a amante o 

proporciona. 

Sarah em relação á Richard          Reação + Para + Objetivo          Sarah investiga 

Richard sobre sua amante para certificar-se que seu status é maior que o da amante 

e o de Richard. 

Segundo corte desse trecho: Página 11, tendo a fala inicial do corte e a fala final. 

Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL da cena       Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações 
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Richard: Você não está insinuando que eu esteja com ciúmes, correto? 

Richard: que paz, vem ver. 

 O corte trata das insinuações de ciúmes que um pode ter do outro em 

relação a seus amantes. 

Sarah em relação a Richard          Reação + Para + Objetivo         Sarah debocha de 

Richard para enfraquece-lo. 

Terceiro corte desse trecho: Página 11 e 12, tendo a fala inicial do corte e a final.  

Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL da cena       Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações. 

Richard: Fico imaginando, o que aconteceria se um dia eu chegasse em casa mais 

cedo? 

Richard: É, espero que fique mesmo. 

   O corte trata das insinuações sobre a existência de amantes reais tanto de 

Sarah quanto de Richard por parte dos dois. 

Sarah em relação a Richard          Reação + Para + Objetivo       Sarah especula o 

mundo de Richard para desviar de seus ataques. 

Sarah ironiza os ataques de Richard para garantir sua credibilidade em relação ao 

seu amante fictício. 

Quarto corte desse trecho: Página 12 e 13, tendo a fala inicial do corte e a final. 

Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL da cena       Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações. 

Richard: O que ele acha do seu marido? 

Sarah: Ótimo. Porque acho que as coisas estão lindamente equilibradas Richard. 

 O corte trata dos ataques irônicos de Richard em relação à performance e 

os prazeres que Sarah tem com seu amante.  
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Sarah em relação a Richard          Reação + Para + Objetivo           Sarah enaltece 

seu amante para espezinhar Richard. 

Sarah debocha de Richard para ter o controle da situação.  

Separamos um terceiro trecho da peça que está relacionado aos jogos de fetiches do 

casal. Vai da página 15 a 18, nele estão Sarah e o amante fictício (Max), que se 

transforma em outras personalidades durante o jogo sexual. 

Primeiro corte desse trecho: Página 15 e 16, tendo a fala inicial do corte e a fala final. 

Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL da cena        Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações. 

Sarah: Oi Max. 

Max: Me dá seu fogo. 

 O corte trata das investidas insistentes de Max em Sarah em busca do 

controle da situação. 

Sarah em relação a Richard          Reação + Para + Objetivo         Sarah dribla as 

abordagens de Max para não ser dominada por ele. 

Segundo corte desse trecho: Página 16 e 17, tendo a fala inicial do corte e a fala final. 

Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL da cena       Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações. 

Max: Moça, você está bem? Já botei pra correr aquele...cavalheiro. Ele te 

machucou? 

Max: Eu sou o guarda do parque. 

 O corte trata do heroísmo do amante fictício (agora Max é o guarda do 

parque) em relação a mocinha indefesa (Sarah vivendo a amante) atacada por um 

homem malvado (amante fictício com outra personalidade). 

Sarah em relação a Max (guarda do parque)          Reação + Para + Objetivo         Sarah 

envolve o guarda do parque para seduzi-lo.  
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Terceiro corte desse trecho: Página 17 e 18, tendo a fala inicial do corte e a fala final. 

Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL da cena        Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações. 

Sarah: Nunca imaginei que pudesse encontrar alguém tão gentil. 

Sarah: Como é que é? 

 O corte trata das investidas de Sarah em Max (guarda do parque) e da 

rejeição do guarda do parque em relação a Sarah. 

Sarah em relação ao Guarda do parque          Reação + Para + Objetivo       Sarah 

engrandece o guarda do parque para dominá-lo. 

Sarah enfrenta o guarda do parque para diminuir seu status. 

Quarto corte desse trecho: Página 18, tendo a fala inicial do corte e a fala final. 

Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL da cena       Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações. 

Max: Vem aqui, Dolores. 

Max: Hora do chá, Mary. 

 O corte trata da súbita mudança de personalidade do amante de Sarah, 

que até então era o guarda do parque e passa a ser outro homem (amante fictício) e 

dos seus ataques frenéticos em cima de Sarah em busca de domina-la nesse momento 

do jogo sexual. 

Sarah em relação a Max (nova personalidade de amante)       Reação + Para + 

Objetivo          Sarah esquiva-se de Max (nova personalidade de amante), para não 

se submeter a ele. 

Separamos um último trecho da peça. Vai da página 30 a 31, nele estão Sarah e 

Richard que de repente se transforma no amante de Sarah. 

Primeiro corte desse trecho: Página 30, tendo a fala inicial do trecho e a fala final. 
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Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL da cena       Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações. 

Richard: Adúltera. 

Richard: Vocês dois tocam isso? Hein? Vocês dois tocam isso? Juntos? 

 O corte trata das acusações incisivas de Richard em relação a descoberta 

de um brinquedo sexual que Sarah tinha no armário  

Sarah em relação a Richard  Reação + Para + Objetivo  Sarah irrita-se 

severamente com Richard para não ser dominada por ele. 

Segundo corte desse trecho: Página 31, tendo a fala inicial do corte e a fala final. 

Acontecimento MAIOR/PRINCIPAL da cena       Fato ativo de maior relevância 

que desencadeia as ações. 

Sarah: Seu idiota...! Pensa que ele é o único que vem? Pensa? Pensa que ele é o único 

a quem eu divirto? Hein? Não seja besta. Tenho outros visitantes, outros visitantes, 

o tempo todo, eu recebo vários o tempo todo. São muitas tardes, o tempo todo. Mas 

nenhum sabe do outro, nenhum sabe do outro. Dou moranguinhos frescos para eles. 

Com creme. Estranhos, totalmente estranhos. Mas não para mim, não enquanto 

estão aqui. Eles vêm para ver as malvas-rosadas. E aí ficam para o chá. Sempre, 

sempre. 

Richard: Tem fogo? 

 O corte trata do relato sugestivo de Sarah em relação aos seus amantes 

que as visita, o que instiga Richard a iniciar um novo jogo sexual. 

Sarah em relação a Richard  Reação + Para + Objetivo Sarah explode 

com Richard para desdenha-lo.  

Sarah envolve Richard para se divertir com o novo jogo de fetiche de Richard. 

 

Esses foram alguns exemplos que eu trouxe da peça para elucidar as estratégias utilizadas 

na época, visando traçar a ação transversal das personagens, esse princípio de Stanislávski 
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(2017). Essa ferramenta concreta me deu possibilidades para construir a personagem 

Sarah de “Amante”. A partir dessas estratégias consegui traçar o perfil da personagem, 

dando uma identidade a ela com características próximas às de Richard e outras bem 

diferentes, mas cada qual com suas particularidades. A construção de cada personagem 

foi realizada partindo da singularidade de cada atuante, de forma bem autônoma, 

permitindo que cada um dos intérpretes criasse sua própria paleta de cores para seus 

papéis.  

Foi possível identificar a personalidade de Sarah ao observar sua linha de ação transversal 

e os respectivos verbos que encontrei para que a personagem cumprisse suas tarefas em 

cena. A identidade de Sarah foi sendo construída por suas ações físicas realizadas ao 

longo da peça em cada acontecimento cênico, juntamente com suas reações aos Alvos 

que estimularam a realização dessas ações físicas, como veremos mais adiante. Contudo, 

vou traçar o perfil de Sarah a partir da sua linha de ação transversal vista nessa seção. 

Posteriormente veremos sua conduta na peça a partir de exemplos de cena já trazendo 

também o Alvo como referência metodológica. 

Sendo assim, atentamos aos verbos explicitados na linha de ação transversal de Sarah: 

interrogar, desestabilizar, desviar, enaltecer, fugir, enfrentar, envolver, persuadir, 

desdenhar, especular, ironizar, esquivar, driblar, irritar-se, explodir, investigar, 

certificar, debochar. Esses são os verbos mais marcantes na trajetória de Sarah que 

dizem muito sobre sua personalidade cênica, sendo esses os verbos responsáveis por 

estimular minha ação criativa. A partir deles, Sarah conduz suas ações físicas 

fundamentadas pelas circunstâncias das cenas e vemos a linha de ação transversal que a 

leva à supertarefa final, identificando seu comportamento na obra. 

Apesar de não abordar neste estudo a linha de ação transversal de Richard feita pelo meu 

colega de cena, vou apresentar características da personalidade de ambas personagens 

para melhor elucidar suas diferenças, destacando os jogos de poder estabelecidos por elas. 

Verifiquei que Sarah tem um olhar mais expandido que Richard sobre as relações 

humanas. Ela entra com facilidade no jogo do parceiro, é bastante astuta ao não dar 

respostas diretas que poderiam colocá-la em perigo diante do marido. Sarah ataca com 

ironias, envolve e seduz para esconder suas reais intenções e com isso conseguir o que 

quer. Ela é esperta, dribla Richard com muita facilidade, fugindo dos ataques e da pressão 

que ele tenta exercer sobre ela. Ao mesmo tempo, Sarah ataca o parceiro 



132 
 

dissimuladamente, desdenhando-o e enaltecendo-se. Sarah investiga e ao mesmo tempo 

enfrenta Richard, mas foge da situação quando é colocada contra a parede. Sarah é 

persuasiva e parece estar sempre um passo à frente de Richard quando ambos estão 

envolvidos no jogo de sedução. Durante os contextos cênicos da peça, Sarah mantém por 

mais tempo o status superior ao de Richard, talvez por ser demasiadamente manipuladora 

e irônica. Sarah é naturalmente dissimulada, mas essa também é uma característica de 

Richard, porém, Sarah é mais ardilosa, debocha de Richard na sutileza. Sarah também se 

irrita e explode com seu companheiro, mas para fugir de situações embaraçosas e 

esconder informações que a deixariam em situação de perigo. 

Percebi no processo que Richard já é mais direto impondo mais o jogo para Sarah, que se 

envolve com a rapidez de um relâmpago nesse jogo. Richard também é irônico, contudo, 

mais direto, ele debocha de Sarah quando quer, descaradamente, sem nenhuma prudência. 

Ele é tão falso quanto ela, no entanto, menos eficiente no quesito da discrição. Ele deixa 

mais brechas para as especulações de Sarah e suas manipulações. Richard é mais 

explosivo, tem tendências mais histéricas e controladoras, porém Sarah o domina em 

diversas situações no jogo de poder. Richard consegue elevar seu status em vários 

momentos no jogo, contudo, Sarah mantém-se à frente que Richard nessa disputa pelo 

poder. 

As duas personagens estão em um eterno duelo entre si, em que não há um vencedor real. 

O que há, na verdade, é uma alternância de poder constante, seja pela sutileza ou pelo 

escancaramento. Ambas as personagens buscam o mesmo objetivo: poder, dominação, 

diversão e prazer. Cada qual da sua forma. Com a ajuda das ferramentas stanislavskianas 

foi possível traçarmos a identidade dessas personagens ao longo da peça, abarcando todas 

as peculiaridades de uma linguagem própria que elas trazem consigo. É verdade que 

Stanislávski (2017) nos viabilizou adentrar em uma análise profunda dessas personagens, 

todavia, outro teórico também teve sua importância no nosso trabalho artístico, com o 

mesmo peso do nosso mestre russo. 



133 
 

 

A cada estudo sobre o texto orientado pelo diretor Luiz Otavio, voltávamos para o jogo 

cênico: improvisávamos as cenas de acordo com o que havíamos investigado sobre as 

personagens, e sobre as situações cênicas envolvendo cenário, figurino e tudo que 

imaginávamos que estava de acordo com nossos estudos sobre a obra, sobre as 

circunstâncias da peça e a linha de ação transversal das personagens. 

Nesse processo de jogo, no momento da prática, nos deparamos com novos desafios na 

dramaturgia de Pinter, o que gerou alguns impasses e bloqueios em cena. Foi quando 

lançamos mão de novas estratégias de atuação, desta vez, propostas por Declan 

Donnellan. Após utilizarmos tais estratégias conseguimos fazer a convergência dos 

procedimentos de Stanislávski e de Donnellan, como nos orientou Carvalho, visando criar 

nossos papéis de forma adequada. Vamos recapitular alguns fatos que se passaram no 

início de nossas experiências para explicitar de que forma a ferramenta Alvo, de 

Donnellan, contribuiu no nosso processo criativo. Para ficar mais esclarecedor, vou trazer 

alguns exemplos das cenas com as falas das personagens, mostrando a utilização dessas 

ferramentas que usamos do texto à cena. Destacarei a seguir, exemplos comentados, como 

resultado de minhas percepções. 

3.5 Exemplos comentados na construção da personagem Sarah da peça “Amante” 

sob o uso do Alvo 

Para solucionar os bloqueios que surgiram durante minha prática, fiz uso do elemento 

Alvo que serviu como um gatilho estimulador de reações vivas na sala de ensaio. Para 

descrever a utilização do Alvo no meu processo de construção de Sarah, inicio essa sessão 

com a seguinte cena da peça: 
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MAX                Com licença. 
(Ela olha para ele e afasta o olhar.) 

Com licença, tem fogo? 
(Ela não responde.) 

Por acaso você tem fogo? 
SARAH            Importa-se de me deixar em paz? 
MAX                Por quê? 

Pausa. 
Estou só perguntando se você pode me dar fogo. 

(Ela se afasta dele e olha em volta da sala. Ele se aproxima 

dela. Ela se vira.) 
SARAH            Com licença. 

(Ela passa por ele. Bem perto. O corpo dele a segue. Ela 

para.) 
Não gosto que me sigam. 

MAX                Então me dê fogo e não a incomodo mais. É só isso 

que eu quero. 
SARAH            (Entre os dentes.) Por favor, vá embora. Estou 

esperando alguém. 
MAX                Quem? 
SARAH            Meu marido. 
MAX                Por que você é tão tímida? Hein? Cadê o fogo? 

(Ele toca o corpo dela. Ela se arrepia toda, arfando.) 
Tá aqui? 

Pausa. 
Onde está? 

(Ele toca o corpo dela. Ela fica excitada e arfante.) 
Tá aqui? 

(Ela se livra dele à força. Ele a encurrala num canto.) 
SARAH            (Sussurrando.) O que pensa que está fazendo? 
MAX                Estou louco por uma cachimbada. 
SARAH            Estou esperando meu marido! 
MAX                Me dá seu fogo. 

(Lutam sem fazer barulhos. Ela escapa dele e vai para a 

parede.) 
Silêncio. 

(PINTER, H. Amante. Tradução: Luiz Otavio Carvalho) 

Essa foi uma cena que vimos muitos alvos e utilizamos de todos os verbos idealizados 

por Pinter e outros necessários a cena. Pensando nos verbos, e nas provocações do texto 

criamos as partituras, a partir dos alvos que a cena nos mostrava. No primeiro momento, 

quando Max chega, Sarah o aborda, pois ele era seu alvo. Sarah então o ataca para seduzi-

lo. No entanto, Max a ignora e foge da sua sedução, indo direto para xícara de café que 

era seu alvo. Max pega a xícara de café. Porém o alvo de Max se transforma e Sarah agora 

passa a ser o alvo. Max, então, a provoca com sua virilidade, quando enfia seu dedo na 

xícara, após cair a colher de mexer o café. Sarah, instigada pelo alvo Max, corre para ele 

e o ataca, em um frenesi de carícias. Max então, passa a ter as carícias de Sarah como 

alvos e se entrega a ela. Após atingir o gozo, Sarah se afasta, pois agora seu alvo passa a 

ser o cigarro, em que ela usa para relaxar após a suposta transa. No entanto, Max ainda 

tem Sarah como alvo e a aborda. Ele a persegue perguntando se ela tem fogo. Sarah, 

porém, foge de Max, pedindo para que ele a deixe em paz. Porém, Max ainda tendo Sarah 
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como alvo a ataca, agarrando-a por trás e perguntado porque ela é tímida. Neste momento, 

o alvo de Sarah passa a ser o marido que supostamente vai chegar, mas ao mesmo tempo 

ela deseja Max e o prazer que ele pode lhe proporcionar. Sarah tenta fugir de todas as 

formas, entra em combate físico com Max, seu alvo é Max, e fugir dele é sua meta. Max 

a ataca e a coloca no chão, de forma que ela não consiga sair fácil. Os dois em uma luta 

dissimulada, se separam, pois Sarah derruba Max e foge e Max fica no chão. 

Na continuidade dessa mesma cena, o dramaturgo Harold Pinter propõe novos alvos 

instigadores, transformando o jogo dos atores: 

MAX                 (Ele se aproxima.) Moça, você está bem? Já botei pra 

correr aquele... cavalheiro. Ele te machucou? 
SARAH            Ah, você é sensacional. Não, não. Estou bem. 

Obrigada. 
MAX                Teve sorte de eu estar passando por aqui. A gente 

nunca acredita no que pode acontecer em um parque 

tão bonito como este. 
SARAH            Não, a gente não acredita. 
MAX                Mas, ainda bem que você não foi molestada. 
SARAH            Nem sei como agradecê-lo. Sou tremendamente grata 

a você, de verdade. 
MAX                Por que não se senta um pouco e se acalma? 
SARAH            Ai, estou calmíssima – é que . . . bem, muito obrigada. 

Você é muito gentil. Onde podemos nos sentar? 
MAX                Bem, não podemos ficar aqui fora. Está chovendo. 

Que tal irmos ali para a guarita do guarda do parque? 
SARAH            Acha que devemos? Quero dizer, e o guarda? 
MAX                Eu sou o guarda do parque. 

(Sentam-se na espreguiçadeira.) 
SARAH            Nunca imaginei que pudesse encontrar alguém tão 

gentil. 
MAX                Tratar uma jovem adorável como você daquele jeito é 

imperdoável. 
SARAH            (Encarando-o) Você parece tão maduro, tão . . . 

atencioso. 
MAX                Claro. 
SARAH            Tão gentil. Tão... Talvez o que aconteceu tenha sido 

bom. 
MAX                Como assim? 
SARAH            A gente acabou se conhecendo. A gente acabou se 

conhecendo. Você e eu. 
(Os dedos dela alisam a coxa dele. Ele os encara e os tira de 

sua coxa.) 
MAX                Não estou entendendo você. 
SARAH            Não? 

(Os dedos dela alisam a coxa dele. Ele os encara e os tira de 

sua coxa.) 
MAX                Escuta, me desculpe. Sou casado. 

(Ela pega a mão dele e põe no joelho dela.) 
SARAH            Você é tão doce, não tem que se preocupar. 
MAX                (Tirando a mão.) Não. Eu sou casado. Minha mulher 

está me esperando, 
SARAH            Não pode conversar com mulheres que não conhece? 
MAX                Não. 
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SARAH            Arre, você é repugnante. Que coisa morna. 
MAX                Desculpe-me. 
SARAH            Vocês homens são todos iguais. 
(PINTER, H. Amante. Tradução: Luiz Otavio Carvalho) 

Começa, então, outro jogo. Um jogo fantasioso entre eles, onde Sarah e Max passam a 

ser outros personagens da fantasia que eles mesmos criaram para o jogo erótico. Os 

personagens se transformam, pois, seus alvos e as circunstâncias propostas do texto se 

modificam. Esse jogo faz parte do erotismo que a cena propõe e os personagens 

vivenciam. Max agora é o guarda do parque e Sarah uma donzela em perigo. Neste 

momento, inicia o atacar de Sarah, a donzela. Ao sentar um ao lado do outro, inicia uma 

paquera, onde Sarah faz suas investidas e Max foge, ao mesmo tempo em que também 

paquera Sarah. Os alvos de ambos são um e o outro. Max disfarça e foge das investidas 

de Sarah. Ele dissimuladamente apresenta a suposta esposa como um problema para a 

paquera entre os dois. E assim, as personagens seguem com seu jogo de sedução, 

investidas, ataques e dissimulações. Uma competição contínua, para que uma delas 

consiga alcançar seu objetivo e controlar a situação, mesmo que seja a partir do jogo de 

fetiche que elas mesmas criam durante a trama. 

Uma outra cena que vamos trazer aqui, está relacionada com uma das patas da aranha 

abordada por Donnellan: “eu não sei onde estou”. Como já explicado, para Donnellan o 

espaço não é neutro. A personagem não pode agir como bem entende nesse espaço, da 

mesma forma que realizamos, equivocadamente, estripulias ao pensar que Teatro do 

Absurdo tem relação com corpos e vozes distorcidos. A personagem precisa conseguir 

ver aquele espaço e se inserir nele, de acordo com seu contexto cênico. Sigo com o 

exemplo: 

SARAH – Olá. 
RICHARD – Vendo o pôr do sol? Bebe? 
SARAH – Agora não, obrigada. 
RICHARD – Que reunião fatigante. Durou o dia todo. Muito cansativa. Pelo 

menos, fizemos um bom trabalho. Tive que tomar um drinque com um pessoal 

estrangeiro. Caras legais. Como está? 
Sarah – Bem. 
RICHARD – Que bom. 
Silêncio. 
Parece um pouco deprimida. Algum problema? 
SARAH – Não. 
RICHARD – Como foi seu dia? 
SARAH – Nada mal. 
RICHARD – Nem bom? 
Pausa 
SARAH – Mais ou menos. 
RICHARD – Sinto muito. 
Pausa. 
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É bom estar em casa, tenho que confessar. Não imagina o conforto que é. 
Pausa. 
O amante veio? 
Ela não responde. 
Sarah? 
SARAH – O que? Desculpa-me. Estava pensando em outra coisa. 
RICHARD – Seu amante veio? 
SARAH – Ah, veio. Veio. 
RICHARD – Em boa forma? 
SARAH – Na verdade estou com dor de cabeça? 
RICHARD – Ele não estava em boa forma? 
Pausa. 
SARAH – Todos nós temos os nossos dias. 
RICHARD – Ele também? Pensei que a vantagem de ser um amante era que 

tais dias não existissem. É sério. 

(PINTER, H. Amante. Tradução: Luiz Otavio Carvalho) 

Essa é uma cena em que foi preciso prestarmos atenção ao espaço para reagirmos a ele, 

conforme as circunstâncias da cena. Tínhamos um sofá, uma mesa com duas cadeiras e 

duas mesinhas pequenas ao lado, onde ficavam as bebidas. O sofá era o lugar onde Sarah 

ficava de costume. No entanto, esse sofá sofre modificações e se torna específico para 

cada situação cênica. Na primeira cena, aparentemente as personagens estavam em um 

jogo em que ambas teciam um acordo em relação aos seus amantes de forma serena.  

Em seguida, há um acontecimento cênico em que o sofá sofre transformações no olhar de 

Sarah. O sofá agora parecia um local de refúgio para Sarah; um lugar onde ela refletia 

sobre sua vida e sobre sua relação com seus amantes. Ou seja, o espaço se transformou 

de um lugar de conciliação e acordos para um lugar de reflexão e dúvidas para Sarah, em 

função dos Alvos que ela via nas circunstâncias da cena. Richard, por sua vez, se manteve 

no espaço fazendo o mesmo: ele reagia aos Alvos que via de acordo com as circunstâncias 

da cena. Richard estava animado, bebia alegremente para relaxar do cansaço da reunião 

e do dia fatigante. Ambos viam Alvos diferentes e reagiam de acordo com eles. Suas 

qualidades corporais estavam alinhadas ao contexto da cena e aos Alvos que solicitam 

deles uma reação. As personagens usavam o espaço de forma bem específica e, dessa 

maneira, ao reagir à Alvos distintos, elas utilizavam o espaço de maneiras diferentes, sem 

deixar de estar em comunhão com a situação dada a cada um. 

Aqui vemos Sarah desdenhar Richard. Richard fala de um dia fatigante por causa de uma 

reunião que teve no trabalho. Sarah o ignora, dando respostas frias e calculadas. 

Percebemos que Sarah quer irritar Richard quando ela o negligencia. Richard, nessa 

situação aborrecedora, interroga Sarah sobre seu amante na tentativa de conseguir 

informações sobre a tarde que teve com ele. Sarah astutamente finge que está tudo bem, 
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porém ainda reage com descaso ao menosprezar os questionamentos de Richard. No 

entanto, Richard insiste em perguntar sobre o amante e sobre o desempenho sexual que 

os dois tiveram. Sarah mantém seu jogo de ignorá-lo, com isso, ela provoca Richard a ver 

Alvos, fazendo com que ele consiga expandir seu corpo no espaço. Consequentemente 

ele reage a essa provocação, irritando Sarah com suas insinuações inconvenientes sobre 

seu amante. Nesse jogo, eles vão vendo Alvos que os induzem a utilizar o espaço 

conforme o contexto da cena e de acordo com as provocações desses mesmos Alvos. 

Percebemos claramente as investidas de Richard para irritar, debochar e ironizar Sarah, 

assim como vemos, dentro desse acontecimento, Sarah desdenhando, esnobando e 

ignorando Richard. Nesse sentido, ambas as personagens precisam estar sempre atentas 

ao espaço em que elas estão e reagir adequadamente a ele. 

 

Para finalizar a abordagem sobre os procedimentos em questão, vou trazer mais um 

exemplo para elucidar meus argumentos. A cena é totalmente absurda porque revela um 

incômodo do próprio Richard em relação ao amante de Sarah, já que o amante não passa 

de um personagem criado por ele mesmo. No entanto, não se sabe o motivo desse 

incômodo: se ele realmente perpassa pelo desejo de voltar a ter uma vida normal, sem 

jogos de sedução; se é porque ele desconfia que Sarah tem um amante real ou se seu 

incômodo faz parte do próprio jogo sexual. O fato é que Richard diz não querer mais que 

Sarah receba seu amante em casa. A cena que cito é a seguinte: 

 

SARAH – Ahh? Qual? 
RICHARD – Isso tem que parar. 
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SARAH – O que? 
RICHARD – Sua libertinagem. 
Pausa 
Sua vida de depravações. Seu caminho da Luxúria ilegítima. 
SARAH – Sério? 
RICHARD – É, cheguei a uma decisão irrevogável sobre esse assunto. 
(Ela se levanta). 
SARAH – Quer um pouco de presunto frio? 
RICHARD – Você me entende? 
SARAH – Não completamente. Tem frios na geladeira. 
RICHARD – Frios demais, tenho certeza. O fato é que esta é minha casa. De 

hoje em diante, eu te proíbo de receber seu amante nesses termos. Isso se aplica 

a qualquer hora do dia. Estamos entendidos. 
SARAH – Fiz salada para você. 
RICHARD – Quer beber alguma coisa? 
SARAH – Aceito. 
RICHARD – O que quer beber? 
SARAH – Você sabe o que eu bebo. Estamos casados há dez anos. 
(Ele serve) 
RICHARD – É, estamos. É estranho, claro, que tenha demorado tanto tempo 

para perceber a vergonha humilhante de minha situação. 
SARAH – Não tenho um amante há dez anos. Não são dez anos. Na lua-de-

mel não tinha. 
RICHARD – Isso é irrelevante. O fato é que eu sou um marido que abriu as 

portas de casa ao amante de sua esposa, em qualquer tarde de seus desejos. Fui 

gentil demais? 
SARAH – Mas, é claro. Você é tremendamente gentil. 
RICHARD – Talvez você mande a ele meus cumprimentos por carta, se quiser, 

e peça para ele parar com essas visitas a partir (Ele consulta o calendário) – de 

doze do corrente. 
Silêncio longo 
SARAH – Como podes falar assim? 
Pausa. 
Por que hoje, tão de repente? 
Pausa. 
Hein? 
(Ela se aproxima dele) 
Você teve um dia difícil… no escritório. Todos aqueles estrangeiros. Foi tão 

cansativo. Mas é bobagem, é muita bobagem falar assim. Eu estou aqui. Para 

você. E você sempre gostou... de quanto essas tardes foram...significativas. 

Sempre entendeu. 
(Ela pressiona o rosto dele) 
A compreensão é tão rara, tão preciosa. 
RICHARD – Acha que é agradável saber que a própria esposa está traindo a 

gente duas ou três vezes por semana, regularmente? 
SARAH – Richard – 
RICHARD – É insuportável. Tem sido insuportável. Não estou mais disposto 

a suportar isso. 
SARAH – Amor...Richard...por favor. 
RICHARD – Por favor, o quê? 
(PINTER, H. Amante. Tradução: Luiz Otavio Carvalho) 

A princípio, Sarah e Richard conversavam tranquilamente – Sarah no seu sofá e Richard 

na mesa. Richard joga a isca para Sarah e desabafa dizendo que essa situação em que ela 

recebe constantemente seu amante em casa precisa acabar. O Alvo de Richard é Sarah e 

o amante dela. Neste momento, instaura-se uma atmosfera mais tensa dentro de um 

determinado espaço específico, limitando assim a movimentação de ambas personagens 
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dentro desse mesmo espaço: cada qual permanece em seu lugar. Nesta hora, Sarah 

desdenha da decisão de Richard em proibi-la de receber seu amante e se levanta, ignora 

a informação, muda de assunto e pergunta se ele quer presunto frio. Com essa atitude 

reativa, Sarah irrita Richard: seu Alvo agora passa a ser ele e a cozinha. Nesse sentido, 

ela se movimenta em direção a esse outro ambiente da casa para buscar o presunto. 

Richard reage àquela provocação reafirmando sua decisão e ordena a Sarah que pare de 

receber seu amante em casa. Sarah segue a cena menosprezando o que Richard diz; seu 

Alvo é ele e desprezá-lo é sua reação. Richard então se movimenta no espaço, uma vez 

que ele reage a Sarah que ignora sua oferta. Ele segue em direção à bebida e oferece a ela 

um copo de whisky. Richard atormenta Sarah ao perguntar o que ela quer beber, 

desdenhando o presunto que ela já havia oferecido. Nesse momento, seu Alvo passa a ser 

Sarah e a bebida. Richard continua expondo sua indignação em relação ao amante de 

Sarah e reage se vitimizando. Sarah se irrita com a declaração de Richard quando ele diz 

que ela tem um amante há dez anos e reage contestando tal afirmação do marido. Ele 

reage tentando convencer Sarah, falando sobre o assunto do amante de forma maliciosa 

ao se vitimizar e usar de ironia para desestabilizar Sarah. Nesse momento, Sarah reage ao 

seu Alvo, que agora passa a ser Richard. Ao desestabilizar Sarah com suas atitudes 

ardilosas, ela reage e se movimenta no espaço, indo até Richard para acalmá-lo. Sarah 

muda seu comportamento e insinua que o problema da discussão que eles estavam tendo 

era motivado pelo dia estressante que Richard teve no trabalho. Nesse momento, o espaço 

provoca Sarah a se movimentar para acariciar e envolver o marido. Richard segue 

atazanando Sarah a ponto de conseguir transformar as reações da esposa. Ele joga com 

sagacidade e a perturba com suas restrições em relação à periodicidade do contato de 

Sarah com seus amantes. Sarah, por sua vez, se envolve no jogo sem ceder 

completamente, ela reage persuadindo-o para que ele não pense e nem fale mais sobre 

esse assunto que a perturba. 
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Assim, a cena se desdobra através de um jogo de reações aos Alvos dentro das situações 

cênicas daquele contexto. Os Alvos que surgem provocam reações e movimentações das 

personagens no espaço. Nessa perspectiva, não precisávamos pensar no que fazer e em 

como deveríamos nos movimentar. Apenas reagíamos aos Alvos. Cumpríamos nossas 

tarefas, realizando ações físicas, conectadas ao propósito maior da peça: o constante jogo 

de disputa entre as personagens. Uma competição sem tréguas, um eterno duelo entre o 

casal, em que a dissimulação, o fingimento, as fugas e os ataques estão sempre presentes. 

O jogo de reações cumpre seu dever de fazer os atuantes realizarem suas tarefas, reagindo 

aos Alvos que se transformam e consequentemente transformam também a personagem, 

tendo como parâmetro a perspectiva da linha de ação transversal que se traça a cada 

situação de cena. 

3.6 A convergência entre os procedimentos stanislavskianos e donnellianos 

Nesta seção buscarei apresentar com destaque os pontos de intercessão entre as 

ferramentas propostas por Stanislávski e as estratégias de atuação apresentadas por 

Donnellan. Procuro demonstrar como esses procedimentos em convergência nos 

auxiliaram na concretização da criação do papel. Os procedimentos metodológicos dos 

diretores estudados foram de grande importância para nosso processo criativo, uma vez 

que trabalhados em convergência, foi possível desenvolvermos mecanismos que tornaram 

nosso processo mais fácil e prático. Ao mesmo tempo, fomos capazes de perceber como 

essa conjugação Stanislávski e Donnellan, contribuiu de forma efetiva para a concepção 

do espetáculo.  
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Na figura 8 a seguir, podemos observar de forma esquemática a aproximação entre as 

proposições de Stanislávski e Donnellan, tornando-as complementares e funcionais no 

processo de construção da personagem. 

 

Acredito que a partir desse esquema é possível ao leitor ter uma visão mais esclarecedora 

desses pontos de interseção entre os diretores supracitados, entendendo melhor os 

caminhos usados por mim para construção do meu papel. Diante disso, busco evidenciar 

os princípios stanislavskianos e donnellianos em convergência através da associação entre 

seus pensamentos e no discorrer de exemplos da peça “Amante”. Dito isso, disserto sobre 

a complementariedade dos procedimentos de Stanislávski e Donnellan. 

Para clarificar esse diálogo entre os autores estudados, reforço alguns pensamentos já 

explanados anteriormente, afim de salientar esse entrelaçamento entre teorias aqui 

abordadas. Sobre a transformação da personagem, sublinho que, segundo Donnellan, essa 

transformação acontece graças ao fato de os Alvos estarem em constante transformação. 

Nesse sentido, se os Alvos se transformam de acordo com as circunstâncias das cenas, as 

personagens também se transformam, já que elas precisam estar atentas aos Alvos e reagir 

às especificidades que cada um tem. Essas mudanças no comportamento da personagem 

que partem dos Alvos em transformação, trazem as nuances adequadas ao papel. Nesse 

sentido, a personagem sofre alterações na sua jornada, rejeitando a linearidade e indo ao 

encontro dos Alvos específicos daquele contexto cênico. 
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Entendo que essa mudança constante traz o colorido e as nuances que a personagem 

precisa ter para deixar de ser estereotipada em um único aspecto, fazendo com que a 

personagem não se torne monótona. Essa também é uma observação de Stanislávski 

(2017) em relação ao desenvolvimento e transformação do papel ao longo do seu percurso 

na peça. Como foi apontado acima, Stanislávski propõe que tracemos a linha de ação 

transversal da personagem, o que dialoga diretamente com o pensamento de Donnellan. 

É através da linha de ação transversal que a personagem segue seu trajeto, cumprindo as 

tarefas distintas em cada situação de cena. Para cumprir as tarefas a personagem executa 

ações físicas fundamentadas com as circunstâncias propostas. Essas ações físicas, para 

nós, são realizadas a partir da reação que a personagem tem sobre os Alvos distintos que 

a colocam em constante transformação. Dessa forma é possível fazer a convergência dos 

princípios stanislavskianos e donnellianos no que se refere às nuances que as personagens 

necessitam para se tornarem mais atraentes ao público. 

Meu processo criativo demandou uma forma diferenciada de atuação no que tange a 

criação do papel por trabalharmos com uma dramaturgia pinteriana. Procurei trazer 

exemplos da peça, hora apenas discorrendo sobre a situação cênica, hora com diálogos 

das personagens. Por meio desses exemplos trazidos acima, fica perceptível que a 

dramaturgia de Pinter muito antes de pretender contar uma história, apresenta, de fato, 

situações. Nesse tipo de contexto, a construção do papel não se beneficia por meio de 

perguntas tradicionais, como ‘Quem sou eu?’ e ‘O que devo sentir?’ ‘onde estou? Ou, 

“como devo me movimentar”? Para isso, as reflexões de Donnellan, associadas aos 

princípios de Stanislávski, auxiliaram-me significativamente, possibilitando-me reagir e 

desenvolver uma atuação viva e presente. Além disso, a cada vez que as cenas eram 

repetidas, minha atenção era convocada a ficar bem ligada, porque de certa forma, temos 

que reagir às proposições e não contar com fatores emocionais ou vivenciais previamente 

determinados. Ao mesmo tempo, tentar criar movimentos no espaço sem que eles sejam 

justificados pelas circunstâncias dadas não ajuda o intérprete a realizar uma atuação viva. 

Em outras palavras, criar gestos vazios sem um estímulo verdadeiro como o Alvo, não 

contribui para que o intérprete realize uma atuação crível. Nessa lógica, encontramos o 

ponto de convergência entre os diretores em estudo: a reação ao Alvo como uma ação 

física justificada pelas circunstâncias propostas que acaba por promover uma atuação 

fluida.  
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Donnellan trabalha as oito patas da aranha em seu livro “O ator e o Alvo”, descrevendo 

os recorrentes bloqueios dos atores na sala de ensaio e em cena. No entanto, não 

detalhamos nesta dissertação todas as patas da aranha que o diretor aborda em seu livro, 

pois, as quatros proposições que trazemos são suficientes para descrever a problemática 

que vivenciei no meu processo em 2017. Selecionei quatro patas da aranha que mais me 

bloquearam em cena. São elas: “Eu não sei quem sou”, “eu não sei o que devo sentir”, 

“eu não sei onde estou” e “eu não sei como me movimentar”.  

Essas perguntas foram muito pertinentes para mim quando foram solucionadas com a 

ferramenta Alvo, sobretudo, por dialogar diretamente com o olhar de Pinter sobre o jogo 

do “aqui agora”. Essas questões se tornam mais úteis quando pensadas como reação aos 

Alvos ao invés de buscar respondê-las direcionando-as às personagens. Ao mesmo tempo, 

realço que essa dramaturgia necessita visivelmente de um estudo minucioso, atentando 

aos detalhes das circunstâncias e da proposta do autor. Nesse aspecto, fui amparada por 

Stanislávski (2017) e sua pedagogia teatral que contribuiu para a construção da minha 

personagem e do meu colega de cena. Aliado aos procedimentos stanislavskianos, 

Donnellan ofereceu o Alvo como solução para meus bloqueios, consequentemente, isso 

me auxiliou na fluidez e na construção do meu papel.  

Respaldada por essa lógica, vou esclarecer meu pensamento voltando ao exemplo da cena 

já citada em que bebo whisky. Quando não estava atenta à supertarefa e às circunstâncias 

da cena, bebia o whisky sem ter o devido fundamento para deliberar essa ação. Na 

verdade, além de não estar atenta ao texto e as circunstâncias propostas, eu não estava 

realizando ações físicas justificadas e provocadas pelo Alvo. Eu não reagia, estava sempre 

agindo conforme meu querer. A essa altura estava paralisada sem saber o que fazer. Foi 

quando o diretor Luiz Otavio trouxe as ferramentas de Stanislávski, o que me ajudou a 

compreender as cenas, permitindo que eu enxergasse os Alvos existentes nelas. A partir 

daí, ao invés de fazer o que eu queria ou o que eu acreditava ser o ideal, finalmente abri 

os olhos para a situação cênica e para os Alvos presentes nela.  

Nesse sentido, após ver os Alvos nas circunstâncias da cena, bebia o whisky de acordo 

com a situação cênica correspondendo ao que a personagem necessitava: bebia o whisky 

sempre que era provocada a isso. Dessa maneira, consegui criar reações condizentes com 

a cena, justificadas com minhas ações físicas, por conseguinte, alinhadas com as atitudes 

da personagem naquele contexto. Diante disso, ao invés de beber demasiadamente sem 
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sentido algum, usei a bebida como arma. Quando tinha uma pausa longa, bebia para 

disfarçar o embaraço da pergunta feita pela outra personagem, ou seja, bebia quando havia 

uma provocação do outro: para disfarçar, esconder, irritar, para rebater uma ironia e no 

fim, para brindar e selar um falso acordo de paz entre o casal. Nesse sentido, aponto a 

complementariedade dos dois procedimentos metodológicos stanislavskianos e 

donnellianos: realização de ações físicas justificadas por Alvos específicos nas 

circunstâncias das cenas. 

Reflito agora sobre a questão que Donnellan coloca como sendo uma pata da aranha: “eu 

não sei o que devo sentir”. Esse é um outro ponto de convergência entre Stanislávski e 

Donnellan que me ajudou no processo de construção da personagem Pinteriana. 

Stanislávski (2017), a partir do seu princípio da psicofísica, explica que as ações físicas 

podem estimular as emoções da personagem. No entanto, a ação é a condução primária 

de todo trabalho do atuante, afinal de contas, a base do trabalho dos atores é a ação. O 

mestre russo enfatiza que os sentimentos são frágeis, não palpáveis, já a ação é concreta 

e realizável.  

Nesse sentido, tanto Stanislávski quanto Donnellan compactuam de uma mesma 

perspectiva em relação aos sentimentos dos atuantes ao criarem suas personagens. Ambos 

concordam que os atores devem partir do princípio da ação (física) e/ou reação em cena, 

ou seja, nunca começar o processo criativo pelas emoções. Stanislávski diz assim: “..., 

mas os sentimentos não podem ser fixados. Assim como a água, eles escorrem pelos 

dedos...portanto, temos, querendo ou não, de procurar métodos mais estáveis, influenciá-

los e estabilizá-los (STANISLÁVSKI, 2017, p. 357). Realço que esse é um dos princípios 

do sistema do mestre russo, que se relaciona ao conceito de psicofísica, se referindo ao 

uso do inconsciente por meio do consciente do artista. Donnellan, por sua vez, trabalha a 

perspectiva dos sentimentos nas personagens a partir do Alvo, vendo-o como uma espécie 

de “catalizador” que libera as emoções. Donnellan afirma: “Nenhum sentimento pode ser 

desencadeado sem o Alvo” (DONNELLAN, 2015, p.109, no prelo). Isso demonstra que 

os Alvos instigam os sentimentos dos atores ao reagirem às suas provocações. 

Entendemos com essa colocação de ambos os diretores que no lugar de sentir, o ator e a 

atriz devem reagir em cena. São as ações físicas que estimularão as emoções e 

sentimentos que os atores irão revelar no palco, já que as ações físicas são realizadas ao 

visualizarmos os Alvos. Donnellan sublinha que os sentimentos não podem ser 
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controlados pelos artistas, somente pode ser controlado aquilo que será feito no palco, ou 

seja, as reações aos Alvos presentes nas cenas. Essas reações aos Alvos nos levam a 

traduzir nossas emoções. Fica claro, portanto, que não conseguimos mostrar uma emoção, 

mas conseguimos reagir de forma que seja possível associar essa reação a uma 

determinada emoção. Ou seja, realizamos várias ações físicas provocadas pelos Alvos 

que possivelmente desencadearão em emoções pertinentes às cenas, fundamentadas pelas 

circunstâncias propostas. Eis aqui outro ponto de convergência entre o pensamento 

stanislavskianos e donnellianos. 

A lógica metodológica de Donnellan, se aproxima do pensamento de Pinter no que diz 

respeito a texto e personagem. Alinhado ao pensamento de Stanislávski, conseguimos 

trabalhar de forma fluida e prazerosa nossos papeis. Para elucidar melhor a convergência 

do pensamento dos autores supracitados, vou retomar à situação cênica em que eu e meu 

colega de cena estávamos totalmente bloqueados, mergulhados nas famigeradas 

perguntas de Donnellan: não sabíamos o que fazer, o que sentir e quem éramos enquanto 

personagens. A cena que me refiro é mesma em que eu e meu parceiro caímos na 

gargalhada porque eu, sem nenhuma motivação lógica, virei de cabeça para baixo no sofá 

na tentativa de fazer uma cena que supostamente se encaixasse nos preceitos do Teatro 

do Absurdo. No entanto, devo admitir: é verdade que até esse momento eu não havia feito 

o estudo adequado da dramaturgia pinteriana.  

Para resolver esse imbróglio, dei então o primeiro passo, já relatado anteriormente que 

foi compreender a dramaturgia, estudar as circunstâncias propostas e as tarefas que eu 

precisava cumprir em cena. Quando fui para prática, já munida pelas teorias e ferramentas 

de ambos os diretores, fiquei mais consciente e confortável para improvisar. Era 

necessário entender, acima de tudo, as circunstâncias das cenas, conhecer minhas tarefas 

e reagir aos Alvos específicos presentes em cada situação dada. Nesse caso, a cena era 

tipicamente cotidiana, sendo uma situação em que Richard chegava do trabalho e Sarah 

o abordava perguntando se ele estava cansado. O assunto se desenvolve deixando no ar 

dúvidas sobre o horário em que Richard havia chegado, já que, no entendimento de Sarah, 

o marido estava atrasado. Por outro lado, Richard questionava Sarah sobre sua ida à 

cidade, querendo entender o propósito de sua saída; interrogando Sarah na mesma medida 

que ela também o fazia. Logo depois, eles entram no assunto sobre o amante de Sarah e 

sua tarde com ele. Sarah também levanta outras questões, ficando claro que o embate de 

especulações do casal é um aspecto marcante da convivência entre eles.  
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Nessa altura, já sabíamos que a supertarefa de ambas as personagens era a disputa pelo 

controle da situação. As tarefas que tínhamos que cumprir individualmente se 

relacionavam ao sistemático duelo pelo poder e status. Escolhemos os objetos e adereços 

cênicos que se relacionavam com a circunstância da cena. Quando ia realizar minhas 

tarefas, fiquei atenta aos Alvos que poderiam me provocar dentro dessa situação. Sabia 

que a dissimulação é uma característica das personagens de Pinter, nesse sentido, todos 

os Alvos que vi em cena e todas as minhas reações a eles estavam ligados a tal 

acontecimento cênico e às particularidades da dramaturgia pinteriana. 

Em função da minha compreensão sobre o estudo da estrutura dramática, fui capaz de 

perceber que Sarah estava apenas sentada no sofá, de forma corriqueira, lendo uma revista 

sobre plantas. De acordo com as circunstâncias da cena, finalmente compreendi que não 

era preciso virar de cabeça para baixo ou fazer qualquer estripulia no sofá, pois o absurdo 

está no diálogo que estaria por vir. Sarah estava calmamente esperando Richard chegar. 

Nesse caso, também não era preciso imaginar seus sentimentos, ela estava apenas 

esperando por Richard. Suas emoções já estavam conectadas ao Alvo presente na situação 

de espera: bastava reagir a Richard que supostamente estava atrasado. Quando Richard 

chega, a reação de Sarah é abordá-lo e perguntar sobre o trânsito, afinal, para ela, Richard 

demorara mais do que era de costume. O fato de Richard ter prolongado sua chegada se 

torna o primeiro Alvo de Sarah. Novamente nos deparamos com uma cena contendo 

bebida, porém dessa vez com propósito. Ela pega um copo de whisky para disfarçar seu 

incômodo devido ao atraso de Richard e se senta na mesa. Seu objetivo era provocar 

Richard a fazer o mesmo e acaba sendo contemplada no seu propósito. A conversa entre 

os dois prometia muitas provocações a partir dos Alvos contidos nas próprias falas das 

personagens.  

Richard, por sua vez, chega em casa e retira o paletó, aparentemente ele estava cansado. 

Sua reação, nesse caso é se livrar do que lhe incomodava. Esse era seu primeiro Alvo. 

Em seguida, Richard já rebate a insinuação de Sarah, que nitidamente o atacou com suas 

indiretas, sugerindo que ele estava atrasado de forma irônica. Richard, percebendo seu 

jogo, responde de forma tranquila e dissimulada, justificando seu atraso devido ao 

trânsito. Em seguida, Richard rebate atacando Sarah, ao perguntar sobre sua tarde, 

buscando informações sobre a estadia do amante naquele dia. Richard faz piadas 

debochadas, perguntando a Sarah se ela mostrou as malvas rosadas para o amante. Dessa 

forma, fica evidente que seu Alvo era Sarah e seu amante, e por isso ele faz insinuações 
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maldosas, no intuito de desestabilizar Sarah. Neste momento, a reação de Richard é de 

debochar e irritar Sarah. Um pouco mais adiante, Richard comenta da persiana que estava 

torta. Esse era outro Alvo de Richard que nesse momento vai à frente do palco e vê uma 

janela com uma persiana, induzindo Sarah a se aproximar também. Ali eles continuam 

sua conversa de forma ácida e maliciosa sobre o amante de Sarah. 

A cena continua contendo vários outros Alvos que provocavam reações nas personagens. 

O interessante agora é perceber que as ações físicas feitas no palco eram justificadas pelos 

Alvos que elas viam. Não precisava planejar o que fazer em cena ou fazer malabarismos 

por se tratar de uma obra do Absurdo, como já foi esclarecido nessa dissertação. As Duas 

personagens permanecem na mesa, bebendo na medida em que eram provocadas e ali a 

cena de desenvolve, calmamente, de acordo com as provocações que ambas faziam uma 

para a outra. Sempre pensando na incansável disputa que existia entre as duas personas. 

Depois, a cena organicamente se deslocava para o restante do ambiente, de acordo com 

os Alvos que surgiam nas situações cênicas. 

Esse é, portanto, outro exemplo no qual é possível visualizar o ponto de intercessão entre 

os autores estudados, em que percebemos a ação física e o Alvo sendo trabalhados em 

diálogo. Dessa forma, conseguimos apresentar a utilidade dos procedimentos 

metodológicos de Stanislávski e Donnellan que, em conjunto, me auxiliaram no processo 

criativo. Enfatizo aqui, como essas ferramentas se tornaram complementares na sala de 

ensaio, possibilitando uma atuação mais orgânica e verdadeira. Acredito ter conquistado 

uma atuação mais viva, pois joguei com o presente e reagi de fato aos Alvos e todas as 

circunstâncias propostas, buscando sempre a conexão com a supertarefa.  

Nesse sentido, reagi de forma espontânea ao que via, dentro do universo daquelas 

personagens, levando em consideração as especificidades do dramaturgo e do texto 

“Amante”. Para além disso, julgo ser interessante abrir um parêntese para verificar o 

alinhamento que se deu entre o pensamento de Pinter, Stanislávski e Donnellan. Encontrei 

várias conexões entre os diretores e o dramaturgo, o que facilitou também minha jornada. 

A ideia de estar presente no jogo vivo é compactuada com os três autores. A proposta de 

reagir sempre conectado ao contexto cênico também é um princípio de todos eles. Pinter 

fala da personagem que se desenvolve ao longo da peça de acordo com suas atitudes no 

palco, no “aqui agora”. Stanislávski fala que o atuante deve partir da sua singularidade 

realizando ações físicas fundamentadas, de acordo com as circunstâncias das cenas e de 
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todo o contexto da peça, o que torna a atuação mais orgânica e viva. Donnellan trabalha 

a ideia de reagir aos Alvos presentes no contexto cênico, sendo um provocador de reações 

vivas proporcionadas pelo jogo do presente.  

Nesse sentido, após estudar tais procedimentos metodológicos e utilizá-los na prática, 

concluímos nossa montagem de “Amante”. Acredito que alcancei minha meta de 

construir Sarah, com toda a complexidade de uma personagem pinteriana. A crença em 

construir personagens capazes de dialogar ativamente com a plateia e comunicar com o 

espectador de forma efetiva através de uma peça de teatro, é algo que sempre almejo. 

Penso que o ideal é levar ao público um trabalho capaz de sensibilizá-lo e envolvê-lo, 

instigando o estranhamento e proporcionando a reflexão sobre aquilo que se vê no palco.  

Sublinho, portanto, a relevância da minha investigação teórica e prática para construção 

da personagem pinteriana sob a perspectiva dos dois diretores estudados. Presumo que 

através da minha experiência é possível apresentar tais ferramentas metodológicas e 

demonstrar sua contribuição para ser utilizada por qualquer intérprete, que visa criar seus 

papéis com mais confiança, veracidade e praticidade. Por fim, sentirei imensa gratidão se 

esse trabalho puder oferecer aos artistas da cena alguma serventia para realização dos seus 

processos criativos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao propor uma leitura sobre um processo criativo concluído e trazer abordagens 

metodológicas que possibilitem uma genuína construção do papel, produzimos material 

para análise artística no qual criam-se possibilidades para contribuir em outros processos 

cênicos. A arte é mais subjetiva que técnica, por isso existe uma infinitude de 

procedimentos e poéticas de atuação que a torna singular e democrática, sensível e livre. 

No entanto, a utilização de estratégias de atuação que norteiam e auxiliam os atores nos 

seus processos de criação, podem ser consideradas grandes aliadas aos artistas da cena 

que vislumbram um trabalho de construção do papel subsidiado por técnicas facilitadoras 

e eficazes. 

Nesse sentido, acredito ser positivo apresentar um estudo que contempla investigações de 

modos operacionais que abarcam detalhes do processo, desde os problemas mais latentes 

na sala de ensaio às resolutivas das dificuldades enfrentadas pelo grupo. Posso considerar 

relevante ou ao menos intrigante a verificação de conceitos teóricos associados a uma 

prática teatral, visto que existem artistas ou pesquisadores que podem se servir desses 

registros e memórias e a partir deles se sentirem instigados a aprofundar no assunto, seja 

em teoria, em prática, ou ambas as coisas. Penso nesta dissertação como material a ser 

consultado para reflexões sobre a utilidade das práticas teatrais nele apresentadas, assim 

como a dramaturgia em questão que talvez crie motivações sobre seu estudo.  

Com esta dissertação, me propus a fazer o trabalho de analisar e relatar a funcionalidade 

de dois procedimentos metodológicos entrelaçados, propostos por Stanislávski e 

Donnellan, integrados a uma dramaturgia do Absurdo. Através dessa convergência 

metodológica aplicada na dramaturgia de Harold Pinter para construir a personagem 

Sarah de “Amante”, foi oferecido ao leitor compreender tais estratégias de atuação e 

conferir sua complementariedade em um trabalho de atriz. 

No entanto, quero salientar que tais procedimentos não são verdades absolutas que ditam 

regras e fórmulas acabadas. São caminhos que podem ser percorridos por atores que 

buscam técnicas capazes de ajudar a sanar problemas relativos à atuação na sala de ensaio, 

assim como nas apresentações. Nesse caso, não pretendo convencer o leitor que esses 

procedimentos são os mais eficazes e relevantes para o trabalho do atuante. Quero 

reforçar que eles foram significativos e adequados no meu processo e por isso se tornaram 
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eficazes. Sendo assim, reitero sua significância para artistas que buscam uma atuação 

pautada na organicidade da vida com resultados de uma atuação viva e autônoma.  

No que se refere aos procedimentos stanislavskianos foram vistos conceitos e sua 

utilização na prática, no que tange a construção do papel pinteriano. Sua abordagem sobre 

a análise do texto, assim como as ferramentas que me auxiliaram na construção de Sarah, 

revelam sua adequação ao meu processo criativo sem descartar a possibilidade de serem 

apropriadas em outros processos de montagem, com personagens específicas para obras 

de diferentes linguagens e poéticas. A pedagogia teatral stanislavskiana busca 

proporcionar aos artistas possibilidades de transpor ao palco uma atuação viva, orgânica 

e singular. 

No que tange Donnellan, sua abordagem perpassa pela lógica de auxiliar o ator e a atriz 

a se libertar de possíveis bloqueios nas suas práticas atorais. Donnellan, através da 

ferramenta Alvo, promove uma atuação genuína pautada na espontaneidade dos atores, 

que atentos a todos os Alvos presentes nas situações que circunstanciam as cenas, são 

capazes de responder prontamente aos estímulos que lhes provocam no contexto cênico. 

Ao reagir aos Alvos, sobretudo em transformação, os atores se tornam presentes e vivos 

nas cenas, transformando as personagens em cada circunstâncias cênicas. Assim, o Alvo 

se torna um colaborador na criação do papel. 

É visto que a construção do papel depende do estudo sistemático da dramaturgia, do 

contexto em que ela foi escrita que reverbera na produção literária da obra. Uma vez 

constatados as interferências do contexto na estrutura dramatúrgica, verificamos como o 

autor cria as relações que se estabelecem na peça. A partir daí, o direcionamento para o 

estudo do texto que parte dos princípios stanislavskianos se tornam mais contundentes. É 

possível fazer a análise das circunstâncias propostas, da supertarefa, bem como as tarefas 

que os atores devem realizar conduzindo suas personagens, para dessa forma traçar a linha 

de ação transversal da mesma, que abarca todas as tarefas a serem cumpridas na peça e 

que devem dialogar diretamente com a supertarefa da obra e do papel. Ao cumprir suas 

tarefas a partir de ações físicas justificadas pelas circunstâncias das cenas, a personagem 

vai se delineando no decorrer da peça e recebe as nuances que definem sua personalidade. 

Como metodologia complementar, Donnellan se torna eficaz no processo de construção 

da personagem, na medida em que o Alvo desvirtua a atenção do atuante do seu EU 

interior e o coloca em relação a tudo que está externalizado nas cenas. Na mesma medida, 
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o Alvo auxilia nos momentos de entraves e paralisia cênica em que os atores são movidos 

por questões que alimentam o medo e a ansiedade em cena, tais como: “eu não sei o que 

fazer” ou “eu não sei o que sentir”, entre outras patas da aranha mencionadas na 

dissertação. Ao se livrar dessas questões e buscar o Alvo como elemento provocador de 

reações vivas, a personagem se conduz pelos Alvos que se transformam a cada 

circunstância de cena, logo, a mesma toma forma e corpo em cena. Seu comportamento 

observado na peça parte das respostas aos Alvos inseridos nas circunstâncias das cenas e 

ao mesmo tempo se relaciona com as tarefas a serem realizadas pelas ações físicas ao 

longo do espetáculo. Nesse sentido, a personagem ganha uma identidade única, 

construída no decorrer da trama. 

É importante salientar que o teatro de Pinter é um teatro de situação, sem a existência de 

uma linearidade na estrutura dramatúrgica. O que importava para nós que atuávamos as 

personagens de “Amante” era de fato viver cada situação cênica. Diante disso, posso dizer 

que as propostas de Donnellan sobre o jogo no presente, me ajudaram muito a pensar nas 

personagens que se criam a partir de cada situação vivenciada no palco. Percebi as 

personagens a partir daquilo que elas fazem e falam. Nesse sentido, a cada reação que 

tinha aos Alvos, a personagem Sarah vivenciava uma situação cênica apropriada ao 

contexto da cena e da obra como um todo. Dessa maneira, era possível ver o universo da 

personagem e viver sua realidade. Vivi Sarah sob a ótica dessa personagem inserida nas 

situações em que ela se deparava no jogo. As relações estabelecidas entre o casal tornam-

se evidentes no jogo do presente de reações vivas e espontâneas a partir dos Alvos 

existentes em cada cena.  

Da mesma forma, ao traçar a linha de ação transversal de Sarah segundo os preceitos de 

Stanislávski, fui conduzida a uma atuação mais verossímil e coerente com a obra. Na 

medida em que eu tinha a consciência das tarefas que precisava cumprir na peça, a partir 

do jogo com as ações físicas conectadas às circunstâncias propostas, ligavam-se essas 

ações físicas à tarefa maior da obra. Pensar nessas tarefas a partir dos verbos vistos para 

cada situação cênica me proporcionou dinamismo e direcionamento ao que seria realizado 

como ação corporal e vocal em cena, ao mesmo tempo, meu inconsciente acionava-se 

conectando corpo e mente no jogo cênico. Compreender as circunstâncias propostas e me 

colocar no lugar da personagem mediante a perspectiva da cena e não apenas da minha 

concepção, possibilitou-me uma atuação singular e autônoma, mas também coesa com a 

obra. Por consequência, aproximei-me de uma atuação mais crível e viva. Ressalto ainda 
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que apesar da obra “Amante” não ser linear, a linha de ação transversal da personagem 

se mantém como necessária. Ela liga as tarefas a serem executadas ao longo da peça, o 

que não impede um teatro de situação ter uma ligação lógica entre as tarefas a serem 

cumpridas em prol da supertarefa. Essa é trajetória do papel, direcionada pela linha de 

ação transversal que move e define a personagem em consonância com a obra. 

Acredito que os atores são elementos potentes e importantes. Estão sempre buscando uma 

atuação que afete o espectador de alguma maneira expressiva, por meio do trabalho 

corporal e vocal efetivo. Para isso, torna-se extremamente relevante o treino de sua 

imaginação e estudo de poéticas de atuação. Trabalhar com o Teatro do Absurdo de 

Harold Pinter foi para mim inusitado, mas ao mesmo tempo surpreendente, pois pude 

perceber cotidianos imersos em uma esfera de situações para além do comum. 

Atuar é, no meu ponto de vista, muito mais trabalho do que talento. Quando digo trabalho 

me refiro ao estudo, empenho e à vontade de fazer. Ao eleger uma peça de Harold Pinter 

para fazer parte do meu exercício cênico de TCC em 2017, escolho também um teatro de 

possibilidades de aprofundamento de atuação. A construção de um papel sempre foi algo 

que me instigou no teatro, para além de outros elementos que compõem um espetáculo, 

pois, ao meu ver, a personagem é a essência do fazer teatral. Construir Sarah foi um 

desafio instigante, indo na contramão de tudo que já havia experimentado na minha 

trajetória de atriz e pesquisadora. Traduzir essa experiência em palavras nesta dissertação 

foi outro desafio, mas, na mesma medida, foi tão estimulante quanto o processo criativo 

prático. Imaginar que minha experiência pode contribuir de alguma maneira com outros 

artistas e pesquisadores das artes cênicas é verdadeiramente gratificante.  

Nesse sentido, espero que este estudo tenha alguma serventia no universo das artes, que 

possa contribuir como um material que promova reflexões sobre o fazer teatral, assim 

como os diversos modos operacionais que existem no campo do Teatro. As estratégias de 

atuação que cada equipe de trabalho utiliza nos seus processos criativos são múltiplas e 

válidas. No intuito de estimular a discussão sobre a pluralidade das formas 

procedimentais do teatro e assim construir pensamentos críticos sobre o assunto, enfatizo 

a seguinte questão: Não existe uma fórmula de fazer teatro, assim como não existem 

técnicas melhores que as outras que as colocam no lugar da unicidade. O que existem são 

procedimentos que podem facilitar mais o trabalho dos atores que outros, o que depende 

da proposição e da singularidade de cada processo artístico. Em outras palavras, existem 
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estratégias de atuação que em trabalhos específicos se tornam mais adequadas ou menos 

adequadas, depende de cada artista e grupo teatral verificar aquelas que mais os 

comtemplam nas suas criações.  

No entanto, defendo a ideia de que os procedimentos metodológicos usados no meu 

processo criativo podem ser muito úteis a artistas que buscam caminhos facilitadores e 

instigantes no que se refere à construção de personagens. Mais que isso, acredito que os 

princípios stanislavskianos e donnellianos podem ser estudados e experimentados por 

aqueles que almejam atuar com confiança e prazer, sem medos e bloqueios, sobretudo, 

de forma viva, espontânea, verdadeira, singular, consciente, autônoma e orgânica. 

Finalizo esta dissertação com a seguinte questão: O que é uma atuação viva? Confesso 

que não tenho uma resposta concreta ou uma definição categórica capaz de resolver essa 

questão. Estar vivo em cena significa ter presença cênica? É partir da minha subjetividade 

criativa e não copiar o que o diretor faz? É responder prontamente a tudo que me provoca 

no instante em que estou atuando? É ter espontaneidade? É estar atenta ao que me rodeia 

e receber esses estímulos e reagir a eles? É conectar com o espectador e fazê-lo acreditar 

na minha personagem? É ser orgânico? Não posso afirmar nenhuma dessas questões com 

total exatidão. Pode ser tudo isso, muito mais que isso ou nada disso. Só posso refletir 

sobre minha experiência e garantir que eu me senti viva utilizando os procedimentos 

metodológicos supracitados. Eu precisei estar atenta a cada Alvo presente nas 

circunstâncias da cena: a cada gesto minimamente diferente que meu parceiro de cena 

realizava, a cada fala mudada com intensidades e nuances transformadas. Mesmo que 

realizasse a partitura estabelecida para cenas, não podia deixar de prestar atenção a tudo 

que regia na atmosfera das cenas a cada dia de apresentação. Isso me fazia estar presente 

e me sentir viva, sobretudo, porque eu fui autora do meu próprio texto cênico, deixando 

margem para ver e rever o que foi criado em cena sem a interferência de um diretor 

autoritário. Atuar sob uma direção ditatorial mata a atuação dos artistas. Segundo 

Stanislávski (2017) por esse tipo de direção produzem-se ações vazias e copiadas. No 

entanto, no meu processo criativo ocorreu o contrário, a direção de Luiz Otavio me deu 

possibilidades de explorar as estratégias de atuação e criar a partir delas. Essa foi a base 

do meu processo e por ela me guiei e pude experenciar a sensação de estar viva no palco. 
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