
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE FILOSOFIA, ARTES E CULTURA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

Adriana da Silva Maciel 

O TEMPO-RITMO EM GROTOWSKI 
E STANISLÁVSKI: POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES 

PARA O TREINAMENTO DO ATOR 

Ouro Preto 
2016 



Adriana da Silva Maciel 

O TEMPO-RITMO EM GROTOWSKI 
E STANISLÁVSKI: POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES 

PARA O TREINAMENTO DO ATOR 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Artes Cênicas da 
Universidade Federal de Ouro Preto como 
requisito parcial para obtenção do título de 
Mestre em Artes Cênicas. Sob a orientação 
do Prof. Dr. Ricardo Carlos Gomes.  

Ouro Preto 

2016 



Catalogação: www.sisbin.ufop.br

M152t Maciel, Adriana da Silva.
     O tempo-ritmo em Grotowski e Stanislávski [manuscrito]: Possíveis
contribuições para o treinamento do ator /  Adriana da Silva Maciel. - 2016.
     125f.: 

     Orientador: Prof. Dr. Ricardo Carlos Gomes.

     Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de
Filosofia, Arte e Cultura. Departamento de Artes Cênicas. Programa de Pós-
Graduação em Artes Cênicas. 
     Área de Concentração: Artes Cênicas.

     1. Artes cênicas - Tempo-ritmo. 2. Grotowski, Jerzy, 1933-1999. 3.
Stanislavski, Konstantin, 1863-1938. 4. Atores - Programas de aprendizado. I.
Gomes, Ricardo Carlos. II. Universidade Federal de Ouro Preto. III. Titulo.

                                                                                                       CDU: 792



Universidade Federal de Ouro Preto 

Instituto de Filosofia, Artes e Cultura 

Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas 

Linha de Pesquisa Processos e Poéticas da Cena Contemporânea 

Dissertação intitulada O tempo-ritmo em Grotowski e Stanislávski: possíveis contribuições 

para o treinamento do ator, de autoria da mestranda Adriana da Silva Maciel, aprovada pela 

banca avaliadora, constituída pelos seguintes professores: 

 

Belo Horizonte, 3 de outubro de 2016  



RESUMO 

O objetivo desta dissertação é a pesquisa sobre as práticas de treinamento do ator em relação 

ao conceito de tempo-ritmo em Constantin Stanislávski e Jerzy Grotowski. De início, 

investigou-se o significado do treinamento do ator em relação ao conceito de seu trabalho 

sobre si mesmo. Após isso, buscou-se entender o tempo-ritmo dentro das práticas de 

Stanislávski e Grotowski. Por último, dissertou-se acerca do conhecimento teórico que foi 

desenvolvido na prática realizada, principalmente no Núcleo de Pesquisa Sobre a Arte do ator 

entre o Oriente. Ao fim desse trabalho, concluiu-se que o tempo-ritmo se relaciona com o 

conceito de ação física. Além disso, verificou-se que o treinamento sobre o tempo-ritmo 

associado ao trabalho sobre si gera diversas questões para o ator que atravessam tanto um 

nível técnico quanto artístico. 

ABSTRACT 

The aim of this work is the research on the concept of time-rhythm in Constantin Stanislávski 

and Jerzy Grotowski and the relation with the actor's training practices. Initially a study was 

done of actor training of significance in relation to the concept of work on oneself. After that 

we tried to understand the time-rhythm within the practices of Stanislavski and Grotowski. 

Finally that, we talk about the theoretical knowledge that has been developed in practice 

mainly carried out at the Núcleo de pesquisa Sobre a Arte do Ator entre o Oriente e o 

Ocidente. At the end of this work, we conclude that the time-rhythm relates to the concept of 

physical action and that training on the time-rhythm, associated with work on oneself, can 

generate a number of issues for the actor going through both a technical as artistic level. 
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1. INTRODUÇÃO 

No ano de 2012, durante o curso de graduação em Artes Cênicas da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), realizei no Núcleo de Pesquisa sobre a Arte do Ator entre 

Oriente e Ocidente  uma pesquisa de iniciação científica PIBIC/CNPQ, intitulada: A voz do 1

corpo e o corpo da voz: a busca da vocalidade afrodescendente através das técnicas de 

consciência corporal, na qual o cunho teórico-prático tornou-se a gênese desta pesquisa de 

mestrado. 

Sediado na UFOP desde 2009, o Núcleo desenvolve pesquisa na área da atuação teatral 

e é coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo Gomes . Composto por alunos do curso de graduação 2

em artes cênicas e do programa de pós-graduação em artes cênicas da UFOP , seu objetivo 3

geral é o estudo prático e teórico da arte do ator em uma perspectiva intercultural, tendo como 

referências tanto técnicas ocidentais quanto orientais. Como exemplo das ocidentais, podemos 

citar o método de cadeias musculares e articulares, de Godelieve Denys Struyf (G.D.S) e os 

exercícios plásticos de Jerzy Grotowski. Como exemplo das orientais, tem-se o foco e a 

aprendizagem dos estilos de teatro-dança clássico indiano Orissi  e Kathakali. 4

Dentro do Núcleo busca-se princípios norteadores para a prática do ator. Para isso, 

realiza-se pesquisas teórico-práticas voltadas para o treinamento do ator e a criação de cenas e 

espetáculos teatrais. As leituras propostas são utilizadas em diálogo com as práticas, de forma 

a proporcionar uma reflexão mais aprofundada, que perpassa pela experiência do ator nos 

exercícios realizados. No trabalho laboratorial tem-se como referência as práticas propostas 

pelo coordenador, que carrega experiências adquiridas em mais de vinte anos de trabalho, 

 Deste ponto em diante denominado “Núcleo”. No ano de 2016 o Núcleo de Pesquisa sobre a Arte do Ator entre 1

Oriente e Ocidente passou a se chamar Laboratório Intercultural de Atuação. Decidimos manter o nome antigo 
nesta dissertação visto que a pesquisa a que ela se refere realizou-se até 2015.
 Entre os anos de 2012 e 2013, a Profª. Me. Priscilla Duarte colaborou no Núcleo como coorientadora.2

 Durante o período de realização desta pesquisa, fizeram parte do Núcleo os alunos de graduação: Ana Lídia 3

Miranda, Marrione Warley, Ricelli Piva e Tábatta Iori. Também estiveram por um curto período no grupo de 
trabalho os alunos da graduação: Giovany de Oliveira, Lisandra Paixão e Rodrigo Malaspina. Iniciei minha par-
ticipação no Núcleo no ano de 2012, quando era aluna do curso de graduação. Atualmente o Núcleo tem como 
participantes outros dois alunos da pós-graduação: Antonio Apolinário e Carolina de Pinho, que também desen-
volvem suas pesquisas práticas de mestrado dentro do grupo. Além deles, há também a presença dos alunos de 
graduação, Marrione Warley, Tábatta Iori e Diralice Monteiro. Sendo que Tábatta Iori também desenvolve pes-
quisa de iniciação científica. Os alunos de graduação e eu participamos desde o final de 2015 como atores das 
pesquisas de Antonio Apolinário e Carolina de Pinho. 
 Discutiremos tal prática no Capítulo 5.4
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tanto com o teatro oriental quanto com o ocidental. Cabe lembrar, ainda, que por se inserir no 

ambiente universitário, o Núcleo possui constante rotatividade de membros discentes. Desta 

forma, as práticas propostas são influenciadas e modificadas pelos membros que ali transitam.  

A partir de metade do ano de 2015, devido à pesquisa desenvolvida por um aluno da 

pós-graduação, foram inseridas práticas relacionadas à utilização de figurinos . Assim, o 5

treinamento realizado cessou para que houvesse maior enfoque em outras atividades. Porém, 

em algumas sessões de trabalho práticas anteriores surgiram como elementos de improviso e 

até mesmo como composição de cena, mostrando que os elementos utilizados no passado não 

foram perdidos. 

Em 2012, quando ingressei no grupo, as atividades propostas giravam em torno do 

Método G.D.S., dos exercícios plásticos e do aprendizado do teatro-dança clássico indiano 

Orissi . Assim, foi no âmbito das questões coletivas experienciadas no Núcleo, que a iniciação 6

científica citada acima surgiu como uma forma de aprofundamento individual do trabalho 

desenvolvido até então. Nessa investigação o objetivo era o corpo e a voz afrodescendentes na 

cidade de Ouro Preto – MG, através da aplicação de alguns princípios da mímesis corpórea . 7

Este interesse pela cultura afrodescendente surgiu devido ao fato de haver em Ouro Preto 

personalidades marcantes, que traziam em sua bagagem de vida o conhecimento de algumas 

canções que remetiam à descendência africana. O estudo de tais canções parecia ser relevante, 

visto que essa memória estava se perdendo. As canções foram coletadas na cidade de Ouro 

Preto por meio de gravações sonoras e com elas realizou-se uma pesquisa teórico-prática. 

Esses registros contêm as vozes originais das pessoas que conheci na pesquisa de campo e 

que me ensinaram as referidas canções. Utilizando as matrizes sonoras coletadas, foi feito o 

trabalho de mímesis das ações vocais . Com o material resultante da mímesis vocal, 8

 A pesquisa aqui citada é realizada pelo aluno de pós-graduação Antonio Apolinário sob o nome de A segunda 5

pele em processo: provocações para o ator criador na sala de ensaio. A aluna de pós-graduação Carolina de 
Pinho também tem sua pesquisa inserida no Núcleo e chama-se Processos criativos no limiar entre a dança con-
temporânea e o teatro de Jerzy Grotowski, As práticas das duas pesquisas acontecem de forma simultânea.
 Discutirei sobre estas práticas no capítulo 5.6

 Pesquisa desenvolvida pelo Lume Teatro - Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da UNICAMP, que 7

consiste na observação de uma pessoa, seguida da imitação e memorização das ações físicas ou vocais, a codifi-
cação por repetição e, por fim, a teatralização das ações e sua utilização em cena. Nesse tipo de trabalho o ator 
precisa encontrar a organicidade e energias equivalentes da ação física/vocal imitada. (FERRACINI, 2003; 
FERRACINI, 2006; HIRSON, 2006).
 Existe no trabalho de mímesis corpórea uma divisão metodológica de aplicação e apropriação em diferentes 8

abordagens, que são: mímesis das ações vocais, mímesis das ações físicas, mímesis das fotos e colagem de par-
tes. Na pesquisa de iniciação científica aqui citada optou-se apenas pela metodologia da mímesis das ações vo-
cais, que consiste em: ouvir as gravações seguidas vezes, consultar anotações, imitar, memorizar e codificar a 
matriz sonora colhida (FERRACINI, 2003, p. 211).
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realizamos uma cena, na qual as canções coletadas foram utilizadas para falar o poema Navio 

Negreiro de Castro Alves.  Com o texto já memorizado, começamos a fazer experimentações 9

com a musicalidade das canções, de forma a unir a matriz coletada e o poema em uma única 

apresentação cênica. 

Apresentada a cena, percebemos como a utilização de um ritmo já existente – o ritmo 

das músicas – havia influenciado, facilitado e potencializado o trabalho de criação, 

provocando uma dinâmica de fala e ação diferentes na voz e no corpo. De modo mais 

específico, o ritmo, a vibração da voz e a melodia das canções coletadas foram utilizados para 

falar o texto Navio Negreiro, tendo como resultado uma cadência que misturava a voz falada e 

a voz cantada. Durante a realização desse trabalho intuímos que o ritmo havia sido o elemento 

que mais havia contribuído para o processo de criação, então começamos a nos questionar 

sobre como e por que aquilo havia acontecido. 

Paralelamente a essa pesquisa, e através das leituras de Stanislávski e Grotowski, 

tivemos o contato com o conceito de tempo-ritmo, sempre citados em nossas referências 

teóricas. Refletindo sobre a experiência da iniciação científica à luz dessas referências, 

percebi que o tempo-ritmo poderia ser muito útil no trabalho de criação. Então, comecei a me 

questionar se era possível “criar” um tempo-ritmo adequado às necessidades e que 

funcionasse tão bem como na pesquisa anterior, sendo útil nas experimentações, no trabalho 

de pesquisa e em outros trabalhos artísticos. 

No ano de 2013, na encenação de uma cena com fragmentos da peça teatral Fim de 

Partida, de Samuel Beckett, nos confrontamos novamente com o tempo-ritmo. Iniciamos 

fazendo experimentações com o texto durante os exercícios plásticos , pois havia surgido no 10

treinamento a necessidade de trabalhar a voz utilizando palavras articuladas. Decidiu-se, 

então, abordar a cena teatral como um exercício de criação de personagem, o que resultou na 

cena O fim está no começo e no entanto continua-se, apresentada no Festival de Cenas Curtas 

do Galpão Cine Horto . Após a apresentação, o coordenador do Núcleo propôs a encenação 11

integral dessa obra de Beckett. Passamos então a utilizar parte do tempo de treinamento para 

 A cena foi realizada em parceria com o então aluno de bacharelado em direção teatral da UFOP Henrique 9

Manoel de Oliveira, que a dirigiu e a utilizou como trabalho final da disciplina de Direção III que propunha a 
apresentação da cena em diferentes espaços físicos. O poema Navio Negreiro, de Castro Alves, foi sugerido pelo 
aluno.

 Discutirei sobre os exercícios plásticos no capítulo 5 desta dissertação.10

 Também participaram como atores da cena Ana Lídia Miranda e Ricelli Piva. Música: Rufo Herrera; Cenário: 11

Daniel Ducato; Figurino: Priscilla Duarte; Iluminação: Berilo Nosella.



!9

sua criação. Com o tempo, houve a necessidade de aumento da carga horária, pois a 

montagem, assim como o treinamento realizado, exigiam mais tempo. Essa pesquisa foi 

utilizada como Trabalho de Conclusão de Curso e foi apresentado no início do ano de 2014 . 12

Essa prática instigou também a realização da pesquisa A criação vocal na composição de 

Hamm em Fim de partida, de Samuel Beckett, PIBIC/CNPQ, que teve como um dos objetivos 

o estudo das leis de linguagem pesquisadas por Constantin Stanislávski, que se referem à 

expressividade do texto em cena, relacionada às entonações, pausas, ritmos e signos de 

pontuação dentro do contexto de criação vocal do personagem Hamm da dramaturgia Fim de 

Partida, de Samuel Beckett. 

Fazendo o personagem Hamm, perguntava-me como o tempo-ritmo poderia ajudar nos 

extensos monólogos daquele texto. Parecia ser necessário a apropriação das pausas propostas 

por Beckett nas rubricas, e diante desse problema, víamo-nos novamente frente à questão de 

como o ritmo poderia ser útil para o trabalho de criação. Segundo Luiz Fernando Ramos 

(1999, p. 53), as rubricas presentes em Beckett tem o mesmo status que a fala das 

personagens, exigindo por isso um cuidado ao lidar com elas, pois ignorá-las pode significar o 

sacrifício do significado da encenação. Na encenação aqui citada prezou-se o respeito às 

rubricas e às pausas. Desta forma, foi preciso atenção e cuidado na lida com o texto Fim de 

Partida, de modo que essas não fossem negligenciadas em meu trabalho de atriz em relação 

ao personagem Hamm, que logo em sua primeira fala do texto possui a indicação de 23 

rubricas, sendo 12 indicações de pausa: 

Hamm - Minha… (bocejos)… vez. (Pausa) De jogar. (Segura o lenço à sua 
frente na ponta dos dedos) Trapo velho! (Tira os óculos, enxuga os olhos, o 
rosto, limpa os óculos, recoloca-os, dobra o lenço com cuidado e coloca-o com 
delicadeza no bolso do peito do roupão. Limpa a garganta, junta a ponta dos 
dedos) Pode haver… (boceja)… miséria mais… mais sublime do que a 
minha? Sem dúvida. Naquele tempo. Mas e hoje? (Pausa) Meu pai? (Pausa) 
Minha mãe? (Pausa) Meu… cão? (Pausa) Ah, é claro que admito que sofram 
tanto quanto criaturas assim podem sofrer. Mas isso quer dizer que nosso 
sofrimento seja comparável? Sem dúvida. (Pausa) Não, tudo é a… (boceja)… 
bsoluto, (com orgulho) quanto maior o homem, mais pleno. (Pausa. 
Melancólico) E mais vazio. (Funga) Clov! (Pausa) Não, estou sozinho. (Pausa) 
Que sonhos! Aquelas florestas! (Pausa) Chega, está na hora disso acabar, no 
abrigo também. (Pausa) E mesmo assim eu ainda hesito em… ter um fim. É, é 
isso mesmo, está na hora disso acabar e mesmo assim eu ainda hesito em ter 
um… (boceja)… fim. (Boceja) Meu Deus, que há comigo hoje, devia ir me 
deitar. (Apita, Entra Clov imediatamente. Para ao lado da cadeira) Você polui o 
ar! (Pausa) Apronte-me, vou me deitar (BECKETT, 2010, p. 39). 

 Também participaram como atores do espetáculo Ana Lídia Miranda, Daniela Fontana e Ricelli Piva. Música: 12

Rufo Herrera; Cenário: Daniel Ducato; Figurino: Priscilla Duarte; Iluminação: Berilo Nosella.
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Surgiam a cada dia, no treinamento, nos ensaios e na pesquisa teórica, mais e mais 

inquietações. Até que ponto o tempo-ritmo pode ser útil para o ator? Como usá-lo como 

ferramenta criativa? É possível dominar o tempo-ritmo ou ele é algo espontâneo, natural? 

Stanislávski já afirmara a importância do ritmo como um elemento essencial para o trabalho 

do ator, pois “se vocês fizerem tudo no ritmo  que já lhes é habitual, então de que maneira 13

chegarão à metaformose?” (TOPORKOV, 2016, p. 195). Para ele era necessário que o ator 

tivesse a consciência de que diferentes personagens estão ligados a diferentes ritmos. Além 

disso, as pessoas possuiriam também um ritmo específico. Assim, para que o ator 

interpretasse uma personagem era necessário que ele tivesse noção não apenas da mudança 

que deveria fazer em seu ritmo pessoal, como o entendimento do ritmo presente na construção 

de uma personagem.  

Portanto, é pensando na relevância que o tempo-ritmo tem para o ator e nos 

questionamentos surgidos a partir dele que se realiza esta pesquisa, que tem como objetivo 

geral o entendimento prático e teórico do conceito, que apesar de ser recorrente no trabalho 

artístico, é complexo em sua definição e lida. Para alcançar o nosso objetivo, realizamos uma 

reflexão teórico-prática sobre o conceito de tempo-ritmo sob as perspectivas de Jerzy 

Grotowski e Constantin Stanislávski, relacionando-o com o treinamento realizado no Núcleo 

e contemplando algumas questões levantadas na prática deste mesmo grupo de pesquisa. 

No capítulo intitulado “Da importância do ‘conhecimento sobre si’ e do ‘treinamento’  

para o trabalho atoral”, realizaremos uma discussão acerca da ideia de “trabalho sobre si”. Em 

seguida, discutiremos algumas perspectivas sobre a ideia de “treinamento”, para assim chegar 

ao conceito de “tempo-ritmo”. No capítulo seguinte, “Stanislávski e o tempo-ritmo – a 

intuição”, iremos expor e discutir o conceito de “tempo-ritmo” segundo a perspectiva da 

pesquisa de Stanislávski sobre o ator e suas observações em torno de tal conceito que, como 

observaremos, iniciaram-se em sua juventude. No capítulo intitulado “Grotowski e o tempo-

ritmo”, expomos e discutimos as ideias de Grotowski em relação ao conceito de “tempo-

ritmo”. Em paralelo a essa discussão, apresentamos suas experiências sobre a preparação do 

ator, ressaltando os aspectos ligados ao tempo-ritmo. Desta forma, pretendemos obter um 

 Como veremos Stanislávski utiliza-se da noção de “tempo-ritmo” e “ritmo" como intercambiáveis. O foco 13

desta pesquisa está no tempo-ritmo. Desta maneira, irei explicitar as diferenças entre ritmo e tempo-ritmo ao 
longo deste trabalho de modo a entender as relações entre ambas.
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embasamento teórico para entender e discutir as práticas realizadas no Núcleo acerca do 

conceito de tempo-ritmo. Tais práticas serão descritas e discutidas no último capítulo, “A 

busca por um tempo-ritmo no treinamento”. Ainda nesse capítulo, descreveremos também o 

contexto no qual a prática foi realizada, com a finalidade de evidenciar as nuances do 

desenvolvimento do treinamento e o emprego das técnicas teatrais. 

Como descrito acima, a pesquisa prática deste trabalho é resultante de uma trajetória 

que se iniciou anteriormente a esta pesquisa. Esta dissertação, porém, concentra-se nas 

práticas realizadas pelo Núcleo entre março e setembro de 2015. Definiu-se este período 

porque a relação entre a teoria pesquisada e as práticas desenvolvidas se definiu mais 

claramente. 

 Não pretendemos neste trabalho definir o que é o tempo-ritmo – nos estudos 

realizados até o momento pudemos concluir que nem Grotowski nem Stanislávski o fizeram 

–, mas buscar uma aproximação desse conceito que aparece na fase final da pesquisa de 

ambos e encontrar nisso algumas pistas que ajudem em sua compreensão tanto no âmbito 

prático quanto teórico.  



2. DA IMPORTÂNCIA DO “CONHECIMENTO SOBRE SI” E DO 

“TREINAMENTO” PARA O TRABALHO ATORAL 

O verdadeiro teacher – o que ele faz pelo 
aprendiz? Ele diz: faça isso. O aprendiz luta para 

entender, para reduzir o desconhecido ao 
conhecido, para evitar fazer. Pelo simples fato de 
querer entender, ele resiste. Ele só pode entender 

depois de fazer. Ele faz ou não faz. O 
conhecimento é uma questão de fazer. 

Jerzy Grotowski  14

2.1. Trabalhar sobre si mesmo 

É sabido que tanto para Jerzy Grotowski (1933-1999) quanto para Constantin 

Stanislávski (1863-1938), grandes mestres do teatro, seus escritos sobre o trabalho do ator não 

deveriam ser lidos como “receitas”, pois se baseiam em experiências práticas, sendo um tipo de 

knowing-how , ou seja, contém em si questões que só serão entendidas pelo próprio fazer. De 15

acordo com Campo (2012, p. 35), o que parece realmente importar, para além dos exercícios e 

técnicas praticados por esses dois pedagogos do teatro e descritos nas bibliografias, é o “trabalho 

sobre si mesmo”, visto que esses exercícios estão diretamente ligados às características, 

necessidades e condições de cada ator. Neste sentido, é importante compreender que para 

ambos a arte do ator sempre esteve envolvida com um nível pessoal e íntimo. 

Como afirma Thomas Richards (2012, p. 7), tanto para Stanislávski quanto para 

Grotowski, encontra-se a ideia de que o trabalho do ator está ligado a algo maior, algo que 

esteja além da vaidade e da necessidade financeira. Assim, ao falarmos de um trabalho sobre 

si podemos pensar em uma pesquisa na qual o artista deve se debruçar inteiramente, de modo 

que se tenha um engajamento pessoal a serviço de algo. Um trabalho no qual o ator lida com 

suas características físicas e psicológicas a serviço da arte, ou, de modo mais extremo, como 

uma forma de pesquisa sobre o ser humano, para a qual a arte seria um meio. Assim, para 

 GROTOWSKI, 2015, p. 2.14

 Na epistemologia entende-se por Knowledge how o conhecimento adquirido pela prática, como andar de bici15 -
cleta, falar etc. Entende-se Knowledge that como o conhecimento que pode ser adquirido por fatos e transmitido 
por proposições, ex: No dia 11 de setembro houve um atentado às torres gêmeas (FANTL, 2010).
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Grotowski e Stanislávski, o trabalho sobre si estará presente, visto que no processo de ambos 

é exigida uma compreensão profunda dos comportamentos do ser humano, bem como a 

experimentação da vida, cotidiana ou não, por parte daquele que age. 

Segundo Quilici (2015, p. 105), a ideia de um “cuidado de si” existe desde a 

Antiguidade. Através do pensamento disseminado pelos gregos e romanos buscava-se o 

autoconhecimento do ser, da alma, por meio de uma cultura que acreditava no vínculo direto 

entre o conhecimento e a modificação da própria existência. A epiméleia heautoû, “cuidado de 

si”, como aponta Foucault (2006, p. 14-15), refere-se às atitudes em relação ao mundo, às 

formas de lidar consigo perante os próprios pensamentos, bem como ao modo de encarar e estar 

atento para o que se pensa e o que se passa no pensamento. Além disso, entendia-se também as 

ações que seriam utilizadas para o próprio ser, no sentido da transformação de si. Essas ações 

tinham como pano de fundo a ideia de “cuidar de si”, pois cuidar de si mesmo era bom, racional 

e benéfico para a alma. Durante certa época, dizia-se da razão como característica dada ao ser 

humano pela natureza e necessária de ser cumprida através do cuidado de si. Como podemos 

observar em Apuleu (apud FOUCAULT, 2002, p. 53): “pode-se, sem vergonha nem desonra, 

ignorar as regras que permitem pintar e tocar cítara”, mas saber “aperfeiçoar a própria alma com 

a ajuda da razão” é uma regra “igualmente necessária para todos os homens”. Entretanto, como 

aponta Quilici (2015, p. 105), em determinado momento da história do Ocidente, houve uma 

modificação na lógica desse pensamento e a “construção do conhecimento se desvinculou de um 

processo de modificação da própria existência.”. Ao que parece, o autor se refere nessa 

passagem à compreensão cartesiana de sujeito, qual seja, de que o sujeito da modernidade é 

entendido como um sujeito racional. Tal sujeito não mais se interessaria em um cuidado de si, 

mas sim em conhecer o mundo através do uso da racionalidade. 

Segundo Quilici (2015, p. 105), é atribuído a Descartes essa nova percepção de 

sujeito, qual seja, aquele que pode conhecer o mundo a partir de sua própria razão. Desta 

forma, aquilo que se encontra no âmbito da sensibilidade não é fonte confiável de 

conhecimento, pois apenas a razão o seria. Portanto, a diferença entre o sujeito antigo e o 

sujeito moderno é que o primeiro se preocupava com o aperfeiçoamento de si perante o 

mundo, enquanto o segundo se preocupava como e o que se pode conhecer (DESCARTES, 

2004, p. 35ss). Para Descartes o sujeito torna-se um conhecedor racional do mundo, não 

preocupado com o aperfeiçoamento de si, como afirma Foucault. 
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Todavia, muitos artistas inspirados em uma nova forma de fazer teatral acabaram por 

ampliar as necessidades de suas técnicas ao modo de existência de seus praticantes (QUILICI, 

2015, p. 75). Em relação à atuação teatral, podemos apontar as práticas realizadas por 

Stanislávski e Grotowski como uma retomada dessa perspectiva do cuidado de si em um 

âmbito artístico. 

Stanislávski (1997, p. 223-254), por meio de uma relação ética com o teatro, busca 

mudanças no comportamento do ator refletidas em práticas consideradas ideais para se fazer um 

bom teatro. Ele discorre sobre isso ao afirmar que o ator não deve se atrasar, deve lutar contra 

sua presunção, intrigas, não levar o abatimento para os ensaios, refletir sobre o trabalho etc.  16

Para Foucault (1998, p. 26-28) a ética está relacionada à ideia que o indivíduo faz da 

moral, no sentido da criação de um significado pessoal que irá compor sua conduta perante si 

mesmo, ou seja, a apropriação, o significado que o indivíduo faz da moral para que a mesma seja 

cumprida por ele mesmo. Já a moral está relacionada ao conjunto de valores e regras de ação 

proposto por uma organização social a um indivíduo. Nesse contexto, a “prática de si” surge como 

uma consequência da ação moral, ou da “elaboração de uma ética”. Desta forma, para ser moral o 

sujeito tem que ser ele próprio objeto da prática moral (sujeito ético), agindo sobre si mesmo. 

Sob interpretação nossa, a ética para Stanislávski parece dialogar com esses preceitos do 

cuidado de si expostos por Foucault. Ou seja, o ator deveria ter uma atitude ativa perante si mesmo 

ante as novas experiências teatrais propostas por ele. Pensando ainda nas atitudes sobre a própria 

existência, podemos entender o trabalho sobre si de Stanislávski também como uma forma de 

conhecimento artístico e pessoal, no sentido do ator se perceber em relação à sua prática; trabalho 

este que deve realizar-se durante toda sua vida, como uma forma de se auto-pesquisar. 

O pensamento de Stanislávski (1989, p. 107) sobre o trabalho sobre si mesmo não era 

claro desde o início, mas foi se consolidando ao longo dos anos. Nas experiências artísticas da 

juventude, nem sempre felizes, uma das situações que o perturbavam era o fato de não possuir 

uma técnica para a arte do ator, algo que o ajudasse a estimular sua criatividade, a “viver” em 

cena, pois a simples imitação de outros atores não o satisfazia enquanto artista. Podemos nos 

arriscar a dizer que um dos primeiros passos de Stanislávski para a busca por uma técnica 

talvez tenha sido a percepção de uma perspectiva mais ativa sobre si mesmo, como podemos 

observar na biografia do mestre russo, Minha Vida na Arte. 

 Intuitivamente, uma relação ética para Stanislávski é a relação entre os indivíduos que compõem o teatro. Tal 16

relação é mediada por regras como as descritas no exemplo. 
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“Deus lhe deu tudo para o palco, para Otelo, para todo o repertório de 
Shakespeare (Meu coração quase saltou de susto quando ouvi estas palavras) 
Agora é a sua vez. Precisa de arte. Mas ela vem, é claro...” 
Ao dizer essa verdade, ele tratou logo de enfeitá-la de cumprimentos. 
“Mas onde e como aprender arte, e com quem?” inquiri. 
“Mm-a! Se você não tem a seu lado um grande mestre em que possa confiar, 
posso recomendá-lo apenas um mestre”,- respondeu-me o grande artista. 
“Quem, então? Quem, então?” – Insisti. 
“Você mesmo” –, concluiu com o famoso gesto do papel de Kin 
(STANISLÁVSKI, 1989, p. 226). 

A partir do momento em que percebe que seria ele próprio o seu mestre, Stanislávski 

se utiliza de suas experiências como material para o desenvolvimento de sua pesquisa, bem 

como de sua forma de reflexão. 

Quilici (2015, p. 76) aponta o trabalho sobre si de Stanislávski como uma possibilidade 

do ator entender sua arte de forma mais ampla. Como exemplo, cita a busca pelo “estado 

criativo” que Stanislávski faz em sua pesquisa. O “estado criativo” seria para Stanislávski o 

momento em que o ator se encontra em um nível de concentração mental e física no qual toda 

sua atenção está voltada para o momento presente da ação que realiza como personagem 

(STANISLÁVSKI, 1989, p. 418). Segundo Quilici (2015, p. 79), é através dessa busca por esse 

estado que o mestre russo desenvolve toda sua técnica, que lida primeiramente com uma 

percepção de si. A princípio, o ator terá que desenvolver a percepção do ser humano e entendê-la 

em si mesmo. Por exemplo: como age uma pessoa que espera um encontro amoroso? Além 

disso, deve também desenvolver a compreensão de como expor esse material por meio da ação 

cênica. Isto irá requerer também um estudo minucioso da vida da personagem. Desta forma o 

ator utiliza-se de sua vida de forma a contribuir para sua arte, a arte do ator. 

Grotowski traz em sua prática outras perspectivas do “trabalho sobre si”. Segundo o 

autor (2012, p. 134), durante sua trajetória artística ele passou da fase que ele define como 

Arte como Apresentação – momento em que realizava seu trabalho tendo como objetivo a 

criação de espetáculos em relação à perspectiva do espectador – ao momento que ele 

denominou Arte como Veículo  – cujo trabalho artístico não se destinaria ao espectador, mas 17

à pesquisa pessoal daquele que age, ou atuante. Estas fases são consideradas por ele como 

elos de uma mesma cadeia, pontos extremos de uma mesma corrente. Em uma extremidade 

 Discutiremos mais sobre esta fase no capítulo 4.17
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dessa corrente temos o elo do espetáculo, passando pelo elo dos ensaios, seguindo pelo elo 

dos ensaios que não são totalmente para o espetáculo e chegando até ao extremo das artes 

performativas, no qual encontramos a Arte Como Veículo. Essa linha de pesquisa surge a 

partir de mudanças de perspectiva na pesquisa com seus colaboradores (GROTOWSKI, 2012, 

p. 134-136). Quando Grotowski fala de artes performativas, ele se refere ao trabalho que faz 

com as “artes rituais”, como por exemplo, os cantos de tradição afro-caribenha e, podemos 

citar também, os elementos textuais de origem grega. (GROTOWSKI, 2012, p. 144-146). 

Para ele, no trabalho com as “artes rituais” a noção de performatividade está ligada à 

ideia de que a montagem de uma estrutura não deve ser feita com a preocupação da visão dos 

espectadores, mas sob a percepção dos artistas que agem (GROTOWSKI, 2012, p. 146). Por 

isto Grotowski fala de atuante, que podemos entender também como Performer. 

O Performer, com letra maiúscula, é um homem de ação. Ele não é um 
homem que faz o papel de outro. É o atuante, o sacerdote, o guerreiro: está 
fora dos gêneros estéticos. O ritual é performance, uma ação realizada, um 
ato. O ritual degenerado é um espetáculo. Não quero descobrir algo novo, 
mas algo que foi esquecido. Algo tão antigo que todas as distinções entre 
gêneros estéticos deixam de ser válidas (GROTOWSKI, 2015, p. 2). 

Na Arte como Apresentação ou no Teatro dos Espetáculos, o elo dos ensaios que não 

são totalmente para o espetáculo ganha perspectivas de atuação diferentes dos outros elos. 

Tal elo pode ter a função de pesquisa profunda para os atores, pois seu objetivo imediato 

não é o espectador, mas a investigação pessoal do ator sobre si próprio. Para Grotowski 

(2012, p. 133) os ensaios poderiam significar para o ator uma aventura, um rico processo de 

descobertas. Um lugar especial para lidar com suas dificuldades, limites e desafios. Um 

espaço para o ator trabalhar sobre si mesmo de forma séria e profunda. Podemos citar como 

exemplos desse terceiro elo as metodologias utilizadas por Grotowski em Dr. Fausto e O 

Príncipe Constante. Em Dr. Fausto, que estreou em 1963, Grotowski se utiliza da 

personagem como uma forma do ator se pesquisar intimamente, chegando por vezes ao seu 

limite psíquico. Através desse procedimento o ator poderia fazer, como aponta a 

pesquisadora Tatiana Motta Lima (2012, p. 112-115), por exemplo, uma espécie de 

autoanálise na qual, por meio de uma analogia com o personagem, mostraria em cena sua 

“verdadeira” personalidade, sem o que Grotowski chama de “máscara social”, ou seja, 

aquele modo de ser construído em consonância com alguns jogos sociais. 
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Já no trabalho denominado Teatro das Fontes, o ator vai de encontro a algo que está para 

além de si, no sentido transcultural. Entretanto, para Grotowski (2012, p. 136) era preciso ir mais 

além, pois no Teatro das Fontes havia a tendência em se fixar apenas nas forças vitais, corporais e 

instintivas, que estariam apenas no que ele chama de plano horizontal. Grotowski então chega a 

outro nível de compreensão da arte na fase denominada Arte como Veículo, na qual utiliza-se das 

“artes rituais” como um dos mecanismos para o processo transformação do artista, “abrindo 

modalidades de consciência e de ação desconhecidas do homem comum” (QUILICI, 2015, p. 85). 

Segundo Quilici (2015, p. 80), é nessa aproximação com as artes performáticas que 

fica clara a diferença quanto à função do trabalho sobre si em Stanislávski e em Grotowski. 

Para o autor, quando Grotowski se aproxima da performance, não é o trabalho do ator sobre si 

mesmo que está à serviço da arte, como em Stanislávski, mas sim a arte que está a serviço do 

trabalho que o performer deve fazer sobre si mesmo. No trabalho desenvolvido por 

Grotowski, o foco da pesquisa está na mudança da percepção da consciência sobre si mesmo. 

Para isso, ele utiliza uma abordagem na qual busca os elementos técnicos e pragmáticos de 

alguns rituais, separando-os do contexto no qual eles se encontram. Utilizando-se de 

“elementos pragmáticos”, Grotowski busca então novas formas de consciência e ação do 

atuante (QUILICI, 2015, p. 84-85). Nos cantos de tradição, por exemplo, Grotowski (2012, p. 

143) explica que certos cantos se formaram durante muito tempo e que essa grande trajetória 

de existência está relacionada a algum tipo de resultado. Desta forma, dentre inúmeras 

possibilidades, alguns cantos proporcionariam, por exemplo, um tipo de calma . 18

Podemos pensar que, apesar das diferenças de contexto, a busca de uma transformação 

de si é fator comum nos trabalhos de Grotowski e Stanislávski. Talvez, o que tenhamos de 

mais interessante nesse conceito, e que se aproxima do “cuidado de si” de Foucault no que 

tange o trabalho sobre a própria existência, seja o surgimento das questões que fazemos para 

nós mesmos. Como trabalhar sobre si mesmo? Por que trabalhamos sobre si mesmo? E a 

transposição dessas perguntas para o fazer artístico do qual fazemos parte. Como podemos 

trabalhar sobre nós mesmos no teatro? Que tipo de perspectiva esse pensamento pode 

proporcionar para o ator? Quais implicações técnicas? Um discernimento sobre a própria 

prática? Consciência de si perante uma ação no presente? 

 Grotowski (2012, p. 143) afirma que esse exemplo abrange apenas de modo geral as possibilidades dos cantos 18

rituais. Desse modo, ao inseri-lo neste trabalho devemos entendê-lo apenas como um dos inúmeros cenários pos-
síveis de entendimento.
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2.2. O treinamento 

Segundo Josette Ferál (2000, p. 49-40), a palavra treinamento muitas vezes é 

substituida por training, numa tentativa de dissociá-la das referências esportivas e militares. 

Ela se questiona se essa escolha lexical, de origem inglesa (training), não seria uma tentativa 

de ressaltar um caráter mais vivo e dinâmico do trabalho do ator. De acordo com a 

pesquisadora, seria difícil responder a essa questão, visto que existem diferentes metodologias 

empregadas no trabalho do ator ligadas à diversificação do uso da palavra training. Desse 

modo, interpretamos que utilizar a palavra treinamento ou training não é suficiente para 

interpretar uma determinada prática atoral, porque a semântica da palavra escolhida 

(treinamento ou training) pode variar de acordo com o grupo de teatro, por exemplo. Assim, 

optamos por utilizar a palavra treinamento e com ela a contextualização e discussão das 

práticas aqui citadas. 

Desde o início do século XX, o treinamento do ator no Ocidente tem se tornado mais 

do que um simples meio de preparação para produções artísticas. Através de escolas de teatro 

que priorizaram a preparação profissional, o estudo e a invenção da pedagogia do ator, o 

treinamento passou a ganhar um novo status (SAVARESE, 2012, p. 293). Como sabido, 

Stanislávski acreditava na utilização de qualidades pessoais do ator para a construção de 

personagens. No decorrer de sua pesquisa, expôs outra faceta do trabalho pessoal que o ator 

deveria realizar em sua profissão: a preparação contínua sobre si mesmo enquanto artista. 

Para a pesquisa sobre a obra Tartufo, de Moliére, criou um grupo de trabalho que tinha por 

único objetivo a transmissão pedagógica das experiências adquiridas ao longo de sua 

trajetória. Nesse último trabalho de sua carreira, o mestre russo evidencia o interesse de que 

seus atores aperfeiçoassem seu ofício no decorrer de suas vidas de forma a estarem 

preparados para os desafios da arte do ator. 

Se o que lhes interessa aqui é apenas a possibilidade de fazer mais um papel, 
com uma técnica um pouco diferente, sinto muito desapontá-los. Não estou 
me propondo a montar espetáculo algum, pois os louros da direção não me 
interessam mais. Qual a diferença de montar um espetáculo a mais ou um a 
menos? Nenhuma. Para mim, é importante transmitir-lhes o que acumulei 
durante toda a minha vida. Não quero ensinar-lhes a fazer um papel, mas a 
fazer papéis. Peço que pensem. O ator deve trabalhar o tempo todo sobre si 
mesmo, na elevação de sua qualificação. Deve aspirar a tornar-se um mestre 
o mais rápido possível, um mestre em todos os papéis, e não apenas no papel 
atual (TOPORKOV, 2016, p. 175). 
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O que transparece na citação acima é a ideia de que o ator deveria desenvolver uma 

autonomia artística, de forma que ele não ficasse dependente de outra pessoa a cada nova 

criação, mas que tivesse a capacidade de lidar com os novos desafios surgidos a cada novo 

personagem. Stanislávski se referia a um conhecimento prático que considerava objetivo de 

todos os atores. Tal conhecimento poderia ser adquirido pelos artistas ao longo de suas vidas. 

Como exemplo, podemos citar o trabalho de sensibilização que o ator deveria desenvolver 

sobre o tempo-ritmo . 19

Desse modo, podemos entender a pesquisa realizada por Stanislávski em sua última 

fase como uma forma de treinamento que não se reduz à aquisição de habilidades para um 

determinado espetáculo, mas a algo relacionado ao saber fazer de toda uma vida atoral. 

Então, o estudo do ator não mais se resumiria a uma preparação para produções artísticas 

imediatas, mas a uma pesquisa que deveria desenvolver durante toda sua carreira. Porém, para 

Savarese (2012, p. 293), foi com Grotowski que esta mudança de perspectiva em relação ao 

treinamento se deu de forma mais definitiva. 

Segundo Savarese (2012, p. 293), através do conceito de training, desenvolvido por 

volta de 1960, o pesquisador polonês amplia a ideia de preparação física ou profissional 

ocidental, acrescentando a esta “uma espécie de crescimento pessoal do ator, que vai além do 

nível profissional. É o meio para controlar o próprio corpo e orientá-lo com segurança, e é 

também a conquista de uma inteligência física”. Ao que parece, Savarese, no trecho citado, 

não contempla as ideias de Grotowski sobre o treinamento na sua totalidade, pois, como 

veremos no capítulo 4, depois de 1960 o mestre polonês tem suas noções de treinamento 

alteradas em relação ao trabalho desenvolvido anteriormente. Em particular, ele modifica a 

ideia de “treinamento” como controle do corpo e propõe a noção de treinamento para a 

liberação dos bloqueios que impedem a criatividade. Grotowski (1992, p. 107-108) afirma 

que antes procurava uma técnica que chama de “positiva”, através do aprendizado de 

exercícios que objetivasse a criação do ator. Entretanto, em um determinado ponto de sua 

pesquisa entende que “o ator deve descobrir as resistências e obstáculos que o prendem” e 

superá-los, contribuindo assim para aumentar sua criatividade. Grotowski chama essa forma 

de trabalho de “via negativa”, visto que o ator irá trabalhar a partir de um processo de 

eliminação daquilo que impede sua criação. 

 Esse conceito será tratado no próximo capítulo. 19
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Tal perspectiva traz a ideia de que cada ator deve buscar uma apropriação pessoal dos 

exercícios, posto que as necessidades, dificuldades e bloqueios corporais ou psicológicos 

variam de ator para ator. Como dito, fica clara a perspectiva pessoal que o trabalho do ator 

adquire para Grotowski. Em sua última fase de pesquisas, nomeada de Arte como Veículo, isto 

se torna ainda mais evidente. Suas montagens se dão sob a percepção dos “artistas” e não dos 

espectadores (GROTOWSKI, 2012, p. 140). Com isso, não há a tradicional preocupação de 

que o público deva ser atingido de alguma maneira, mas sim a arte como um meio para a 

pesquisa pessoal do ator e o espectador como testemunha desse ato. 

Segundo Barba (2012, p. 288), durante certa época no treinamento realizado com o 

Odin Teatret buscava-se o virtuosismo de algumas técnicas. Entretanto, com o passar do 

tempo, notou-se que sua função dentro do grupo não era mais a de aquisição de técnicas, mas 

sim uma forma de cada ator investigar suas próprias questões. Assim, passou-se a valorizar a 

ideia de “aprender a aprender”, ou seja, mais do que a aquisição de habilidades ou técnicas, 

notou-se que no treinamento o mais relevante para o grupo seria o processo de aprendizagem 

e as questões surgidas e experienciadas por cada ator. 

Uma fase decisiva da nossa experiência foi quando eu disse para cada um 
dos atores: “Siga seu próprio caminho, não existe mais um método, cada um 
deve criar seu próprio método”. E o que foi que aconteceu? Que o trabalho 
de cada um se tornou muito mais difícil, sem nenhum ponto de apoio, mas 
ficou personalizado. Depois de mais de dez anos, alguns dos meus atores 
ainda treinam todo dia. O significado desse trabalho só pertence a eles 
mesmos. E eles dão o máximo de si, mesmo sabendo que o treinamento não 
garante os resultados artísticos (BARBA, 2012, p. 288). 

O treinamento nesse caso passa a ser uma forma de pesquisa pessoal do ator, que se 

propõe a certos percursos específicos de acordo com suas características e necessidades. 

Savarese (2012, p. 296) aponta outro caminho dentro da mesma perspectiva de 

aprendizagem. Por meio de um treinamento coletivo com técnicas virtuosísticas, como a 

acrobacia do teatro chinês, por exemplo, também é possível que o ator trabalhe sobre si. De 

acordo com Savarese (2012, p. 296), o que irá importar nesse caso não é a apreensão da 

técnica estudada através de um ideal de virtuosismo, mas sim a ideia de que no processo de 

treinamento o ator possa enfrentar dificuldades e aprender com as conquistas, contribuindo 

assim para seu modo de estar em cena. 
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Já Renato Ferracini (2003, p. 120) nos apresenta o treinamento como a possibilidade 

de obter o que chama de técnica pessoal. Nesse caso, o ator não irá visar um treinamento 

ancorado no aprendizado de técnicas codificadas, como o teatro-dança Odissi, ou Teatro Nô, 

por exemplo, mas numa investigação pessoal com a qual irá se deparar com suas próprias 

características corporais, vocais, energéticas ou orgânicas, buscando assim uma codificação 

técnica personalizada . Segundo o pesquisador, será através dela que o ator poderá lidar com 20

elementos pré-expressivos. 

A pré-expressividade, de acordo com Barba e Savarese (2012, p. 226-228) está ligada 

a um nível fisiológico do ator, no qual não se leva em conta, por exemplo, a intenção ou a 

estética, mas sua energia e presença em cena. Como aponta Renato Ferracini (2003, p. 99), 

podemos entender o nível pré-expressivo também como o nível em que o ator irá se trabalhar, 

de forma a contribuir com sua compreensão acerca de si mesmo e de todos os elementos que 

compõem suas ações físicas e vocais. Cabe lembrar, como apontou Barba (2012, p. 228ss), 

que o conceito de pré-expressividade existe como uma abstração linguística operacional, não 

sendo possível reconhecê-lo de forma manifesta no trabalho prático realizado pelo ator. No 

entanto, é utilizado para facilitar a compreensão sobre o trabalho do ator em níveis de 

organização. De acordo com Ferracini (2003, p. 100), através da ideia de “pré-

expressividade” é possível, por exemplo, a articulação e manipulação das energias do ator de 

forma operativa, técnica e orgânica. Sob este ponto de vista, o conceito de pré-expressividade 

parece facilitar num âmbito de pensamento abstrato. 

Parece-nos que Grotowski, ao pensar os processos de pesquisa do ator, não se utiliza 

dessa divisão de níveis proposta na noção de pré-expressividade. Grosso modo, entende como 

processo orgânico aquele que preza pela completude da ação do ator, tanto física quanto 

psicológica. Nos treinamentos descritos por Barba entre 1959 e 1962, por exemplo, 

Grotowski explicita nas notas textuais, que busca nos exercícios certo tipo de dinâmica física 

e psicológica. No trecho relacionado aos exercícios físicos de aquecimento comenta: “Mesmo 

durante estes exercícios de aquecimento, o ator deve justificar cada detalhe do treinamento 

com uma imagem precisa, real, ou imaginária” (GROTOWSKI, 1992, p. 109). Como 

veremos, em seus exercícios ele busca cada vez mais uma perspectiva na qual estejam 

 Segundo Ferracini, a técnica pessoal está ligada ao que Barba chama de técnicas de inculturação. Em tais 20

técnicas, o ator é entendido como alguém que tem em seu trabalho artístico aspectos de sua cultura. Deste modo, 
seu meio social influencia suas características sensório-motoras, transparecendo assim em seu trabalho artístico 
(BARBA, 2012, p. 228). 
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presentes todos os níveis de criação do ator. Durante o treinamento, por exemplo, busca-se o 

desafio, mas ao mesmo tempo o contato com o outro e uma preparação para lidar consigo 

mesmo (GROTOWSKI, 1992, p. 108). Desta forma, podemos concluir que a noção de pré-

expressividade não parece fazer muito sentido no treinamento de Grotowski, visto que sua 

perspectiva é diferente da de Barba. 

Tendo em vista essas diferentes perspectivas de pesquisa, mostra-se interessante 

pensar no aspecto que o treinamento ganha para o ator. Segundo Mirella Schino (2012, p. 

X-XI), os estudos feitos por Meyerhold, Stanislávski, Grotowski e Odin Teatret carregam 

uma “dimensão laboratorial” que se assemelha a de um alquimista. Na alquimia havia o 

esforço para a transmutação de um elemento em outro, como a ideia de transformar ferro 

em ouro. Schino faz essa comparação no sentido de que as pesquisas realizadas por esses 

artistas se tornam espaço para uma transformação interna, que se encontra em primeiro 

plano. Além do mais, representam também um espaço protegido onde é possível um 

trabalho contínuo sobre a experiência artística, resguardado de interferências da lógica 

comercial (SCHINO, 2012, p. X). Assim, esses laboratórios seriam uma oportunidade para 

a transmissão de conhecimento, espaço para o desenvolvimento de uma pedagogia, 

encontro do artista consigo mesmo, dentre outras coisas. 

No treinamento realizado no Núcleo, a intenção não é o aprendizado de uma técnica 

específica – apesar de diversas técnicas de atuação e exercícios serem utilizados. O 

objetivo, justamente, é a busca por uma reflexão mais aprofundada em torno de questões 

surgidas durante o processo prático de experimentação. Podemos dizer que nosso 

treinamento carrega uma “dimensão laboratorial” como aponta Schino, em razão de 

estarmos preocupados com as transformações que nossas experiências práticas têm sobre o 

trabalho coletivo e individual. Questionamo-nos frequentemente sobre nossas práticas, 

nossa visão de arte, como nos inserimos no trabalho, o que pretendemos com tal exercício e 

o que consequentemente interfere em nossa formação como artistas. Através dessa 

concepção de trabalho, busca-se nesta nossa pesquisa o estudo do conceito de tempo-ritmo, 

utilizando para isso as perspectivas de Stanislávski e Grotowski. Assim, pretendemos seguir 

um caminho de experimentações práticas que se dirijam tanto para os interesses do Núcleo, 

quanto para o trabalho sobre o tempo-ritmo. 



3. STANISLÁVSKI E O TEMPO-RITMO – A INTUIÇÃO 

A experiência é o que nos passa, o que nos 
acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não 

o que acontece, ou o que toca. A cada dia se 
passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, 

quase nada nos acontece. 

Jorge Larossa  21

Constantin Stanislávski teve desde pequeno forte afeição pelo fazer teatral. Como relata 

em sua biografia, ainda criança organizava peças teatrais em sua casa para os conhecidos mais 

próximos. De família abastada, o jovem russo frequentava apresentações de circo, ópera, teatro e 

desenvolvia assim seu apreço e reflexão sobre a arte. Segundo ele, sua estreia no palco foi cheia de 

embaraços. Começou atuando com três ou quatro anos de idade quando o pediram para fazer de 

conta que fazia uma ação, então fez o que seus instintos pediam e colocou fogo em uma árvore 

cheia de algodão, pois em seu pensamento de criança não haveria motivos para simular o que fazia 

(STANISLÁVSKI, 2009, p. 38-39). Nessa biografia, Stanislávski afirma a importância que suas 

experiências pessoais tiveram para o desenvolvimento de seu sistema para a criação do ator 

(STANISLÁVSKI, 2009, p. 56). Assim, podemos encarar tal episódio como uma experiência 

seminal e concluir, a partir dele, que de alguma forma a ideia de uma arte viva baseada nas 

próprias vivências, e não em uma imitação superficial da vida, sempre esteve presente para o 

mestre russo. Entendemos que esse é o cerne do conhecido sistema stanislavskiano, tornando-

se questão fundamental para o ator contemporâneo: o ator deve viver em cena, de modo 

análogo à vida real, ao invés de apenas imitar a forma exterior das ações e sentimentos. 

Stanislávski afirma em sua biografia não querer que os artistas entendam seus escritos 

como receitas, através das quais encontrariam a solução para seus problemas, mas que adquiram 

uma metodologia para que não fiquem reféns da inspiração, obtendo assim certa autonomia. Por 

isso, de acordo com Martin Gonçalves (2011, p. 9), durante algum tempo Stanislávski teve 

receio em publicar seus escritos. No entanto, muda de ideia “diante da possibilidade de que estes 

escritos viessem a estimular outros artistas a prosseguir nessas pesquisas”. 

 LAROSSA, 2014, p. 18.21
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Mas esse não parece ser o único motivo para Stanislávski querer publicar suas 

experiências artísticas. Como afirma Sharon Marie Carnicke (2009, p. 80-81), além de 

Stanislávski estar sem dinheiro, ele queria que seus livros fossem protegidos da censura 

soviética de Stalin. Desta forma, vendeu os direitos de publicação de seus escritos para a 

editora norte-americana Elizabeth Hapgood, como uma forma de preservar seu sistema e 

conseguir dinheiro. Por ironia do destino, ao vender seus direitos, seu texto acaba por sofrer 

várias alterações. Hapgood corta vários trechos que acha dispensáveis, modificando assim o 

estilo de escrita de Stanislávski (CARNIKE, 2009, p.87). 

Não podemos afirmar ao certo o que levou Stanislávski a publicar seus textos, o fato é 

que ele os escreveu, compartilhando assim reflexões extremamente úteis para realizar 

pesquisas. É fundamental, sobretudo, que estejamos atentos à crítica , buscando 

simultaneamente a consciência das censuras e cortes realizados pelos editores e um certo 

empenho por um entendimento prático do que ele propõe. 

É importante deixar claro que muitas das reflexões desta pesquisa são releituras nossas 

e de terceiros do chamado “sistema stanislavskiano”, e que nos empenhamos por acessar da 

forma mais objetiva possível. Assim, faremos uma abordagem que tem início em seus 

primórdios artísticos e vai até a sua última fase, ligada ao Método das Ações Físicas, no qual 

temos o conceito de “tempo-ritmo” evidenciado com maior amplitude. Tal método faz parte 

do sistema de Stanislávski para a criação do ator. 

Como afirma Ruffini (2003, p. 65), o tempo-ritmo em sua essência não é uma técnica 

de personificação, mas uma ferramenta para o trabalho com as ações físicas, um instrumento 

para a viagem em direção à vida interior do ator, sobre o qual ele deve trabalhar 

continuamente. Portanto, pensando ser relevante o entendimento do desenvolvimento do 

conceito de “tempo-ritmo” na vida e obra de Stanislávski, faremos um breve apanhado de 

alguns momentos da trajetória do mestre russo nos quais o tempo-ritmo aparece como 

elemento relevante, relacionando-o com o desenvolvimento de sua técnica. Seguindo esta 

linha de raciocínio se constituirá este capítulo, rumo a uma compreensão sobre o pensamento 

de Stanislávski no que tange a técnica do ator em relação ao que chamou de “tempo-ritmo”. 
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3.1. O início – Stanislávski e o ritmo 

No livro de Stanislávski El trabajo del actor sobre si mismo en el proceso creador de 

la encarnación , a personagem Arkady Nikolayevich Tórtsov  faz uma explicação do 22 23

conceito de “tempo-ritmo”, utilizando para isso conceitos mais básicos que o compõem: 

“tempo”, “ritmo” e “medida” – fazendo dele um conceito complexo , ou seja um conceito 24

cujo conteúdo é formado por outros conceitos.  25

“O tempo é a rapidez com que se alternam períodos iguais, de uma medida 
qualquer, que por convenção se tomam por unidades. 
Ritmo é a relação quantitativa dos períodos efetivos (de movimento e som) 
para os períodos estabelecidos por convenção como unidades em um tempo 
e medida determinada. 
A medida é repetição disso (ou que se presume repetida), dois períodos 
iguais, que, por convenção se estabelecem como unidades e assinaladas pela 
acentuação de uma delas (duração do movimento do som)”, disse Arkady 
Nikolayevich, lendo (STANISLÁVSKI, 1997, p. 133).  26

No entanto, logo após explicá-lo conceitualmente, diz: 

Sem criticar de modo algum as fórmulas científicas – continuou, creio, sem 
dúvida, que no momento atual, quando ainda não chegamos a captar a 

 A tradução brasileira desse livro intitula-se A construção da personagem (STANISLÁVSKI, 2010). Segundo 22

Mauch, porém, as traduções da obra de Stanislávski para o português disponíveis atualmente são traduções de 
edições americanas, que sofreram algumas omissões e cortes em relação ao original russo (CAMARGO; 
FERNANDES; MAUCH, 2010, p. 10-11). A tradução argentina, da Editorial Quetzal (STANISLAVSKI, 1997), 
foi realizada diretamente do russo, e possui notas do autor que oferecem ao leitor observações sobre o 
andamento da pesquisa e notas do tradutor e redatores sobre a forma de organização do texto. Justifico assim a 
utilização da edição portenha nesta pesquisa.

 Stanislávski escreve este livro em forma de romance criando personagens e situações fictícias, inspirados na 23

vida real. Toda a história se passa em uma escola de teatro. Assim, Tórtsov, o professor e Kóstia, um jovem 
aluno, aparecem como alter egos de Stanislávski, através de suas observações e discussões sobre as aulas.

 Entendemos que diferente de um conceito complexo, um conceito básico seria aquele que não pode ter seu conteúdo 24

reduzido a outro conceito. Por exemplo, tomemos o conceito de “prazer”. Seria legítimo perguntar o que é o prazer, ao 
qual a resposta seria “sensação de aprazibilidade”. Porém, não parece fazer sentido perguntar qual o conteúdo do 
conceito de “sensação de aprazibilidade”. Mas, porque não faria sentido perguntar pela definição do conceito de 
“sensação de aprazibilidade”? Não faria sentido uma vez que a definição de “sensação de aprazibilidade” seria circular 
e definições circulares parecem não ser informativas. Então, o raciocínio seria: - O que é o prazer? Resposta: sensação 
de aprazibilidade. – Mas o que seria a sensação de aprazibilidade? Resposta: prazer.

 Todas as traduções de citações de bibliografia em língua estrangeira presentes nesta dissertação foram feitas pela 25

pesquisadora com o apoio de seu orientador, sendo o texto na língua original sempre colocado em nota de rodapé.
 “El tempo es la rapidez com que se alternan períodos iguales, de una medida cualquiera, que por convención 26

se toman como unidades. 
Ritmo es la relación cuantitativa de los períodos efectivos (de movimiento, sonido) respecto de los períodos 
establecidos por convención como unidades em um tiempo y medida determinada. 
Medida es la suma repetida (o que se presume repetida), dos períodos iguales, que por convención se establecen 
como unidades y señaladas por la acentuación de uma de ellas (duración del movimiento del sonido)”, dijo Ar-
kadi Nikoláievich, leyendo um apunte.
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significação e influência do tempo-ritmo na cena, essas fórmulas não nos 
resultarão em utilidade prática (STANISLÁVSKI, 1997, p. 134).  27

Stanislávski propõe que se amplie a compreensão técnica de “tempo-ritmo” através da 

prática. Porém, percorreu um longo caminho até que se chegasse a esse ponto. No início de sua 

carreira Stanislávski percebeu uma qualidade de interpretação diferente naqueles atores que 

considerava “gênios”. Aqueles que ele admirava possuíam vida em cena, isto é, traziam em suas 

interpretações a sensação de estarem realmente vivendo aquilo que interpretavam. Não 

conhecendo, porém, os caminhos para despertar a vida em cena, escolheu inicialmente o caminho 

da imitação exterior dos modelos que admirava. Assim, muitos dos personagens que interpretou na 

juventude eram inspirados na imitação de artistas famosos. Essa imitação exterior, segundo ele, 

resultou em prejuízo, porque “a cópia obstrui a criação individual” , mas também em proveito, 28

porque “a imitação de um grande modelo educa ao belo”  (STANISLÁVSKI, 2009, p. 92). 29

Entretanto, o caminho da imitação se revelou estéril, pois se servir de modelos 

exteriores não estimulava a fantasia e fazia com que sua atenção não se voltasse para o que 

estava acontecendo em cena, mas para a recordação de espetáculos que ele havia assistido. 

Não fazia o que eu sentia, mas repetia o que outros haviam sentido. Não se 
pode viver um sentimento de outra pessoa, a não ser que o transformemos 
em nosso próprio sentimento. A minha [atuação] era só a imitação exterior 
daquilo que alguma outra pessoa havia sentido, e isso me causava esforço e 
tensão (STANISLAVSKIJ, 2009, p. 116).  30

Segundo Stanislávski, não havia escolas que ensinassem uma metodologia para o 

trabalho criativo do ator, ou seja, o “como” criar enquanto ator. Algumas delas entendiam o 

aprendizado como uma cópia do que já existia no teatro, provocando nele a frustração de não 

entender os caminhos que deveria seguir para a criação. 

Nos explicavam de modo sério e documentado como devia ser o 
personagem, ou seja, nos falavam do resultado final da criação, mas sobre 
como fazer para atingi-lo, com qual método criativo aproximar-se do 

 Sin criticar em modo alguno las fórmulas científicas – continuó, creo, sin embargo, que en el momento actual, 27

cuando aun no hemos llegado a captar interiormente la significación e influencia del tempo-ritmo em la escena, 
esas fórmulas no nos resultarán de utilidad práctica.

 L’imitazione ostacola la creazione individuale.28

 l’imitazione di un grande modello educa al bello.29

 Non facevo quello che sentivo, ma ripetevo quello che avevano sentito altri. Non si può vivere un sentimento 30

altrui, a meno che non lo si trasformi in sentimento proprio. La mia era solo un’imitazione esteriore del modo di 
sentire di qualcun altro, il che causava in me sforzo e tensione.
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resultado desejado – nenhuma palavra. Nos ensinavam a interpretar um 
determinado personagem em geral ou também em particular, mas não nos 
ensinavam a nossa arte. Não havia nenhum fundamento, nenhum sistema. Os 
procedimentos práticos não encontravam fundamentação nos estudos 
científicos. Me sentia como a massa de um pão, que pode assumir gostos e 
formas determinados (STANISLÁVSKI, 2009, p. 98-99).  31

Como primeiro apontamento sobre o tempo-ritmo, destacamos a encenação de uma 

comédia musical francesa intitulada Lili, no Círculo Alekseiev, companhia teatral amadora 

que Stanislávski criou junto com seus irmãos e irmãs no período que em sua autobiografia ele 

denomina como “adolescência artística”. 

Ele e os outros atores conheciam perfeitamente o modo de vida dos franceses e, portanto, 

conseguiram captar instintivamente suas entonações e gestualidades. Além disso, todos eram fluentes 

na língua francesa e sabiam compreender suas particularidades e sua musicalidade. Até mesmo a 

tradução do texto para o russo procurou respeitar o ritmo do francês, de modo que as frases pudessem 

ser pronunciadas “à francesa”. Neste processo, o jovem Stanislávski continuou utilizando-se da 

imitação, como já havia feito em outras ocasiões, mas dessa vez não estava somente copiando 

superficialmente a interpretação de outros atores (STANISLÁVSKI, 2009, p. 106). 

Interiorizei muito rapidamente o meu personagem e isto me deu uma grande 
autonomia em cena. Talvez não interpretasse o personagem escrito pelo 
autor, mas conseguia, sem dúvida, dar a ideia de um verdadeiro francês. Foi 
um resultado importante: estava copiando, não de um modelo estereotipado, 
mas de alguma coisa viva, que vi com meus próprios olhos. Tendo captado a 
“essência francesa” do personagem, foi fácil controlar o ritmo dos 
movimentos e das entonações; era um ritmo genérico, não específico do meu 
personagem, mas senti que tinha obtido um bom resultado 
(STANISLÁVSKI, 2009, p. 106).  32

Este é um momento importante, pois Stanislávski, ainda que através da imitação, 

viveu uma nova experiência e encontrou em sua interpretação algo vivo que carregava uma 

 Ci veniva spiegato in modo serio e documentato come doveva essere il personaggio, ossia ci parlavano del 31

risultato finale della creazione, ma come fare per raggiungerlo, con quale metodo creativo avvicinarsi al risultato 
desiderato – su questo nemmeno una parola. Ci insegnavano a recitare un determinato personaggio in generale o 
anche in particolare, ma non ci insegnavano la nostra arte. Mancava ogni fondamento, ogni sistema. I 
procedimenti pratici non trovavano fondamento negli studi scientifici. Mi sentivo come la pasta di un panino che 
può assumere gusto e forma determinati.

 Interiorizai molto rapidamente il mio personaggio e questo mi diede una grande autonomia in scena. Forse non 32

recitavo il personaggio scritto dall’autore, ma riuscivo indubbiamente a dare l’idea di un vero francese. Fu un risultato 
importante: stavo copiando, non da un modello stereotipo, ma da qualcosa di vivo, che avevo visto con i miei occhi. 
Avendo colto l’“essenza francese” do personagem, mi fu facile controllare il ritmo dei movimenti e delle intonazioni; 
era un ritmo generico, non specifico del mio personaggio, ma sentivo di aver ottenuto un buon risultato.
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complexidade de características: jeitos de falar e de se comportar que haviam sido observados 

por ele. Essa imitação enraizada em sua experiência pessoal o ajudou a viver “um autêntico 

francês”, pois não era a imitação superficial de um resultado. De forma intuitiva, encontrou 

um ritmo interno que possuía uma qualidade diferente dos outros papéis que havia 

interpretado. Ainda era, porém, um ritmo genérico, não o ritmo específico de um personagem. 

Um segundo momento que gostaria de pontuar também se refere à juventude de 

Stanislávski, período em que admirou e se influenciou pela ópera russa chegando a almejar a 

carreira de cantor. Acabou por desistir, visto que pensava não possuir preparação musical e vocal 

suficientes (STANISLÁVSKI, 2009, p. 117). Entretanto, apesar de não possuir os atributos para 

cantor de ópera, interessava-se por essa arte e continuou a frequentar a casa de seu professor 

Komissaržesvskij, de forma a alimentar sua curiosidade sobre algumas questões relativas à música. 

Confesso que não me abandonava o desejo secreto de tornar-me assistente de 
Komissaržesvskij na aula de ritmo, sobre a qual havia feito algumas 
considerações pessoais. Não conseguia esquecer a forte impressão, durante os 
ensaios de ópera, dos movimentos rítmicos com fundo musical. Me 
impressionava como os cantores conseguiam seguir contemporaneamente ritmos 
diversos: a orquestra tem um ritmo próprio, o canto segue paralelo, mas o coro 
segue o seu próprio ritmo; cada cantor, de acordo com a sua disposição de 
ânimo, estuda um seu próprio ritmo, ou até mesmo não segue ritmo nenhum. 
Demonstrei a Komissaržesvskij o quanto seja fundamental educar o cantor a 
usar o ritmo físico. Ele se apaixonou pela minha ideia. Conseguimos um 
pianista acompanhador-improvisador e passamos tardes inteiras a nos mover, 
sentar, calar no ritmo. Infelizmente o Conservatório não aprovou a abertura 
daquele curso e os nossos projetos faliram. Mas desde então, basta que eu 
escute uma música e sou levado a mover-me de acordo com os ritmos que 
estudei com Komissaržesvskij. Utilizei estes princípios, que naquela ocasião 
não me eram muito claros, também na cena dramática. Mas não conseguia 
ainda entender de fato quais eram as leis que guiavam os meus movimentos. 
Então, havendo apenas tocado de leve o problema do ritmo, sem ter 
aprofundado a questão, me esqueci dele. Mas o meu subconsciente não 
esqueceu (STANISLAVSKIJ, 2009, p. 118).  33

 Confesso che non mi abbandonava in segreto il pensiero di diventare assistente di Komissaržesvskij nella 33

classe di ritmo, su cui avevo fatto alcune considerazioni personali. Non riuscivo a dimenticare la forte 
impressione, durante le prove d’opera, dei movimenti ritmici su fondo musicale. Mi colpiva come i cantanti 
riuscissero a seguire contemporaneamente ritmi diversi: l’orchestra ha un proprio ritmo, il canto segue parallelo, 
ma il coro segue un ritmo suo; ogni cantante secondo la sua disposizione d’animo, si studia un proprio ritmo, 
oppure, addirittura, non ne segue nessuno. 
Dimostrai a Komissaržesvskij quanto sia fondamentale educare il cantante al ritmo fisico. Si appassionò alla mia 
idea. Trovato un pianista accompagnatore-improvvisatore, passammo serate intere a muoverci, sedere, tacere a ritmo. 
Purtroppo il Conservatorio non approvò l’apertura di questo corso e i nostri progetti andarono a monte. Ma da 
allora, non appena sento una musica, sono portato a muovermi seguendo i ritmi che avevo studiato con 
Komissaržesvskij. Utilizzai questi principi, che allora non mi erano ancora chiari, anche sulla scena drammatica. 
Il fatto è che non riuscivo ancora a capire quali fossero le leggi che guidavano i miei movimenti. 
Così avendo appena sfiorato il problema del ritmo senza averlo approfondito, me ne dimenticai. Ma non se ne 
dimenticò il mio subconscio.
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Podemos notar nesse episódio a intuição de uma série questões que serão de grande 

importância para o futuro desenvolvimento do conceito de “tempo-ritmo”. Stanislávski 

percebe os efeitos do ritmo sobre a atuação quando relaciona ritmo e movimento e nota 

também a possibilidade do cantor, mesmo estando parado e em silêncio, estar conectado ao 

ritmo da música. Vislumbra a potência da utilização de diferentes ritmos em paralelo: música, 

movimento, pausa, silêncio. 

Nos ensaios do conservatório, é interessante observar a necessidade de Stanislávski de 

usar o ritmo da música com o movimento, quando propôs a Komissaržesvskij que os cantores 

cultivassem o ritmo físico. De alguma forma, Stanislávski havia descoberto no ritmo uma 

espécie de guia ou preenchimento para o que fazia. Não era o silêncio pelo silêncio, a pausa 

pela pausa, o sentar pelo sentar. Era tudo isso com um ritmo específico. Talvez, o mais 

interessante a se notar é a percepção que Stanislávski tem de que ao realizar ações com um 

ritmo específico poderia modificar seu estado de ânimo. 

Em 1898, juntamente com Nemirovitch-Dantchenco, Stanislávski funda o Teatro de 

Arte de Moscou (TAM). Na formação do TAM, firma seu desejo de buscar outras maneiras de 

fazer teatro, propondo uma verdadeira revolução no ofício: 

Éramos contra a velha maneira de interpretar, contra a teatralidade, contra o 
falso pathos e a declamação, contra a afetação teatral, contra as más 
convenções da encenação e dos cenários, contra o estrelismo que estragava a 
homogeneidade do conjunto, contra o modo de organizar os espetáculos e 
contra o insignificante repertório do teatro daquele tempo 
(STANISLAVSKIJ, 2009, p. 209).  34

Em relação ao trabalho do ator sobre a personagem, nesse primeiro momento nota-se 

uma forte influência do Naturalismo vigente na época.  Podemos citar como exemplo, a 35

prática do chamado “ensaio de mesa”, no qual diretores, atores e toda a equipe de criação 

sentavam ao redor de uma mesa para ler e discutir a peça a ser montada. A intenção era que o 

próprio ator participasse da reflexão acerca do personagem que iria interpretar, como se 

acreditasse ser o personagem, de forma a facilitar e propiciar uma vivência do papel, deixando 

 Eravamo contro la vecchia maniera di recitare, contro la teatralità, contro il falso pathos e la declamazione, 34

contro l’affettazione teatrale, contro le cative convenzioni della messinscena, delle scenografie, contro il divismo 
che guastava l’omogeneità dell’insieme, contro il modo di organizzare gli spettacoli e contro l’insignificante 
repertorio dei teatri di allora.

 O Naturalismo influenciou Stanislávski, mas sua trajetória não se resume a esse estilo. O russo se interessa por 35

outros movimentos artísticos presentes em sua época, sobretudo o Simbolismo. Desse modo, suas propostas para 
o ator não se limitam ao Naturalismo (GUINSBURG, 1985).
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de lado a velha prática de fixar características já utilizadas usualmente por outros atores, logo 

no primeiro ensaio (GUINSBURG, 1985, p. 33). 

Nesse período, que podemos delimitar entre os anos de 1906 e 1917, Stanislávski 

desenvolve seu primeiro método de pesquisa, a chamada Linha das Forças Motivas 

Interiores, composta pelos seguintes elementos dos Estados Interiores: 

- O “se” mágico: através do “se” mágico, o ator pode se perguntar o que faria “se” 
estivesse na mesma situação da personagem, de forma a aproximar o ator das 
questões e do universo da personagem;  

- Circunstâncias dadas: são as circunstâncias que o texto e sua encenação 
apresentam para o ator, a partir das quais ele vai agir “como se fosse” a 
personagem;  

- Imaginação: para Stanislávski era imprescindível que o ator utilizasse de sua 
imaginação durante a criação de um personagem. Está associada também à 
memória e aos sentidos; 

- Concentração da atenção: pode ser associada tanto à atenção do ator em relação ao 
seu papel quanto à sua sensibilização em relação ao que acontece em cena; 

- Memória emotiva: são as memórias do ator capazes de provocar-lhe sentimentos; 
- Objetivos e unidades: divisões que podem ser feitas no texto teatral de forma a 

facilitar o entendimento do ator em relação à sua ação dentro da lógica textual 
total; 

- Adaptação: refere-se à capacidade do ator em se ajustar à personagem ou ao 
momento presente de uma apresentação; 

- Comunhão: é a relação que o ator estabelece com alguns elementos do espetáculo; 
- Fé e sentimento de verdade: estão relacionadas ao sentido que o ator consegue 

atribuir às ações da personagem, como se fossem suas. 

Todos esses elementos deveriam ser guiados pelas Forças Motivas Interiores: 

Sentimento, Mente e Vontade (BONFITTO, 2009, p. 27-30). Entretanto, Stanislávski percebe 

que o sentimento seria difícil de repetir e que isso dificultaria a utilização desse aspecto 

humano como guia para os outros elementos do sistema. Dessa maneira, o trabalho deveria se 

dar por outra via. Iniciamos a compreensão do processo rumo ao método das ações físicas, no 

qual Stanislávski percebe que o trabalho sobre as ações físicas poderia se tornar mais 

eficiente, visto que elas poderiam ser repetidas com mais facilidade do que os sentimentos. 
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3.2. O reconhecimento das ações físicas 

Em 1918, Stanislávski volta a ter contato com suas antigas aspirações no Estúdio de 

Ópera do Teatro Bolshoi. “Renasceu em mim o amor pela ação rítmica acompanhada de 

música.” (STANISLÁVSKI, 2009, p. 389) . A partir desse momento, Stanislávski começa a 36

perceber que já que os Sentimentos não estão sujeitos à Vontade, ao invés de tentar incidir 

com a Mente diretamente sobre os Estados Interiores, seria mais eficaz trabalhar sobre as 

Ações Físicas. 

Segundo Franco Ruffini (RUFFINI, 2012, p. 96-97), em 1915 Stanislávski faz 

comparações e conexões entre arte musical e dramática. Neste contexto, o ritmo é tido como 

uma importante ferramenta para ajudar e influenciar o ator em seu trabalho. Em 1918, já no 

Estúdio de Ópera do Teatro Bolshoi, questões como a influência do ritmo no corpo do ator e 

em seus movimentos são novamente levantadas, agora associadas ao tipo de atenção que isso 

poderia despertar. Buscava-se a consciência da utilização do corpo dentro de certo ritmo. Para 

realizar ritmos específicos, o ator deveria utilizar a musculatura adequada. Stanislávski 

concentra-se na percepção do ator sobre a relação entre seu corpo e o ritmo. 

Se devem interpretar em uma ópera, mergulhem na música e entrem no seu 
ritmo. Andando, dobrem a atenção no ritmo. Tentem versar sua energia 
puramente física em uma série precisa de compassos musicais. O que este 
compasso diz para a vida dos seus corações? É dinâmico ou estático? Depois 
de um estudo profundo da música e de vocês mesmos em seu ritmo, vão 
descobrir com certeza qual grupo de músculos bloqueia os nervos e impede a 
energia criativa de encontrar fisicamente o movimento de acordo com a 
verdade – a postura correta (STANISLÁVSKI, 1980, p. 132-133).  37

Stanislávski considerava que a música da ópera facilitava o trabalho do cantor, por 

possuir um ritmo  estabelecido – sua tarefa seria se adaptar à obra a ser interpretada, dando à 38

ela sua vida interior. O ator no drama, por sua vez, não poderia contar com um ritmo externo, 

deveria ele mesmo criar o tempo-ritmo justo, ou seja, aquele que atingiria a sua vida interior. 

 Rinacque in me l’amore per l’azione ritmica con accompagnamento musicale.36

 Se recitate in un’Opera, immergetevi nela musica e trasferitevi nel suo ritmo. Camminando raddoppiate l’at37 -
tenzione al ritmo. Cercate di trasfondere la vostra energia puramente fisica in una certa serie di battute musicali. 
Che cosa dice questa battuta musicale alla vita del vostro cuore? È dinamica o statica? E dopo uno studio pro-
fondo della musica e di voi stessi nel suo ritmo, scoprirete invariabilmente quale gruppo di muscoli blocca i ner-
vi e impedisce alla vostra energia creativa di trovare il movimento conforme fisicamente alla verità – il porta-
mento corretto.

 Stanislávski em suas obras usa muitas vezes os termos “ritmo” e “tempo-ritmo” como conceitos intercambiá38 -
veis para se referir às mesmas ideias. Quando for o caso optaremos por usar apenas o conceito de tempo-ritmo. 
Porém, quando ele o utilizar com sentidos diferentes nós deixaremos clara a diferença de sentido.
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Segundo Franco Ruffini (2012, p. 98-99), Stanislávski almejava unir as qualidades do ator e 

do cantor. A conexão entre a vida interior do ator e ação exterior do cantor na ópera estaria 

nas ações físicas e o guia para as ações físicas seria o tempo-ritmo. Através deste seria 

possível, então, guiar as ações interiores (dos atores) e exteriores (dos cantores). 

Quando Ruffini diz que Stanislávski pretendia unir as qualidades do ator e do cantor, 

não supomos que Stanislávski achasse que os cantores de modo geral não possuíssem vida 

interior, ou que os atores de modo geral não possuíssem ação exterior . Pensamos que 39

Stanislávski, ao ministrar aulas no Teatro Bolshoi, tenha observado que havia na partitura 

musical das óperas uma ferramenta objetiva, através da qual ele poderia influenciar os 

aspectos interiores dos cantores e que essa ferramenta estava intimamente ligada ao ritmo. Por 

outro lado, talvez tenha observado que, ao contrário dos cantores, os atores possuíam certa 

metodologia pela busca da interioridade, mas que isso não era suficiente, visto que lhes 

faltavam algo mais concreto. 

No trabalho no estúdio de Ópera, já havia apontamentos sobre as ações físicas, mas a 

esta altura Stanislávski não se utilizava do método das ações físicas, que, como 

veremos ,ganha mais concretude no final de sua pesquisa. Segundo Toporkov (2016, p. 

178-179), é em 1938, nos ensaios de O Tartufo, que o método das Ações Físicas ganha uma 

forma mais completa e todo o seu sistema passa a tê-lo como base. Em alguns momentos 

Stanislávski chegava a negar completamente alguns conceitos utilizados anteriormente, 

temendo que as velhas lembranças atrapalhassem o aprendizado do novo método. “Uma vez, 

algum de nós lembrou-o de um procedimento mais antigo, e ele apenas fingiu ingenuamente 

que não sabia do que se tratava” (TOPORKOV, 2016, p. 179). Toporkov, porém, afirma que 

seria errado dizer que, nos últimos anos de vida de Stanislávski, houve uma total negação do 

método das Forças Motivas Interiores. 

Dessa forma, Ruffini ao falar das intenções de Stanislávski de “enxertar” ator e cantor 

através das Ações Físicas, parece nos trazer uma interpretação que resulta da observação de 

duas épocas (RUFFINI, 2012, p. 97): a do Estúdio do Teatro Bolshoi e a do período 

relacionado à maturidade do método das Ações Físicas. Para o leitor que não tem o 

conhecimento de alguns marcos de Stanislávski, isto pode gerar confusões interpretativas. 

. De acordo com Ruffini, Stanislávski começa a dar aulas no Teatro Bolshoi em 1915 (RUFFINI, 2012, p. 98), 39

entretanto, de acordo com outras duas referências as aulas começam em 1918. Le atore crettivo, Stanislávski On 
Ópera, Minha vida na arte
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Assim, tendo consciência da interpretação de Ruffini, podemos nos utilizar de suas 

observações como sendo úteis para o entendimento do processo de elaboração do método de 

ações físicas que buscava através da fisicalidade o maior controle do ator sobre o trabalho 

atoral. Portanto, entendemos o trabalho com o Estúdio do Teatro Bolshoi, que se inicia em 

1918, como uma experiência essencial para as novas perspectivas de Stanislávski quanto às 

ações físicas, apesar do método não se desenvolver de forma clara nesse período. Matteo 

Bonffito (2012, p. 24) também considera o trabalho no estúdio de Ópera do Teatro Bolshoi 

como um marco para o desenvolvimento do método das ações físicas, visto que nele 

Stanislávski “iniciará a formulação do Método das ações físicas”. 

Outra influência que parece ter contribuído para o desenvolvimento do método das 

Ações Físicas é Vsevólod Emilevich Meyerhold (1874-1940), importante colaborador e 

crítico de Stanislávski . No início de sua carreira, Meyerhold foi ator do Teatro de Moscou, 40

dirigiu o primeiro Teatro Estúdio intermediado por Stanislávski em 1905 (o Teatro-Estúdio da 

Rua Povarskaia) e aos poucos foi criando sua própria visão acerca do que seria a arte do 

teatro. Com o passar do tempo, distanciou-se do ideal de teatro de Stanislávski, rompendo 

com o mestre russo e dando sua própria resposta ao teatro. Como exemplo de suas 

investigações originais, podemos citar suas obras de característica simbolista, através das 

quais o artista, em oposição às encenações realistas, “revindica uma mise en scène capaz de 

‘deixar à imaginação do espectador a liberdade de completar o que não foi 

dito’” (GUINSBURG, 2001, p. 59). 

É importante lembrar que apesar de Stanislávski estar em um pólo de pesquisa 

considerado diferente do de Meyerhold, não fixou em suas pesquisas as rotulações que sua 

escola recebera na época. Stanislávski, apesar de pertencer a outro núcleo de interesses 

estéticos, se deixou influenciar por várias das pesquisas da época, inclusive as de Meyerhold. 

Como nos aponta Maria Thaís, Stanislávski aparece como um estimulador de Meyerhold ao 

provocá-lo sobre sua capacidade de provar se haveriam outras bases da arte dramática que não 

a verossimilhança, como “reza a lenda” em Moscou (THAÍS, 2009, p. 13). Segundo Beatrice 

Picon-Vallin (2008, p. 64), Stanislávski também foi influenciado por Meyerhold e suas 

pesquisas, “às quais ele sempre esteve atento, por intermédio de informantes zelosos”, 

principalmente, no que se refere às pesquisas sobre ação física de Stanislávski, por volta de 

 Para mais ver: GUINSBURG, Jacob. Stanislávski, Meierhold & Cia, São Paulo: Editora Perspectiva, 2001; 40

THAIS, Maria. Na Cena do Dr. Dapertutto, São Paulo: Editora Perspectiva, 2009.
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1930. Ainda segundo Igor Ilinski (2003, p. 198-199) haveria uma similaridade entre a 

biomecânica (método desenvolvido por Meyerhold) e o método de Ações Físicas de 

Stanislávski. Segundo ele, Meyerhold via na forma exterior uma maneira do ator atingir as 

sensações e, como se sabe, essa é uma das características do método das Ações Físicas de 

Stanislávski. Continuando, Ilinski atribui a Meyerhold: 

Se a forma é justa, dizia, o fundo, as entonações e as emoções também serão, 
por serem determinadas pela posição do corpo, com a condição de que o ator 
possua reflexos facilmente estimuláveis, ou seja, que às tarefas que lhe são 
propostas a partir do exterior saiba responder por meio da sensação, do 
movimento e da palavra (ILINSKI, 2003, p. 198,).  41

Durante certo tempo, na biomecânica começa-se o desenvolvimento de pesquisas 

sobre o deslocamento do ator em cena, que deveria trabalhar através da racionalização dos 

movimentos na realização de tarefas, de modo que o corpo compusesse um desenho preciso 

no palco. A intenção era que o ator tivesse consciência de seu corpo para que pudesse se 

expressar em cena, bem como ter consciência de seus movimentos ante os espectadores e 

companheiros de cena (ILINSKI, 2003, p. 200). 

Mesmo não sabendo ao certo os detalhes que inspiraram Stanislávski a mudar seu 

método, é interessante notar a importância que a utilização do corpo ganha com o passar do 

tempo, bem como a necessidade de uma estrutura que guiasse o ator. Os sentimentos não 

podiam ser tão facilmente repetidos e nem possuíam a concretude que possibilitasse a 

manipulação mais objetiva por parte do ator, mas isto não significa que Stanislávski negue a 

importância daquilo que é interior. O que podemos perceber é o reconhecimento entre o 

abstrato aliado ao concreto. Assim, ao enfatizar a importância da ação física para o ator, 

Stanislávski não compreende apenas que haveria um caminho mais palpável a seguir, mas 

também traz à tona a percepção pragmática do funcionamento dos mecanismos inconscientes 

do ator rumo à criação do que podemos entender como uma união entre o físico e o 

psicológico, ou seja, uma ação psicofísica. Assim, através das ações físicas Stanislávski 

encontra um meio objetivo para influenciar o inconsciente do ator. 

 Si la forma es justa, decía, el fondo, las entonaciones y las emociones lo serán también puesto que determina41 -
das por la posición del cuerpo, con la condición de que el actor posea unos reflejos fácilmente excitables, es de-
cir, que a las tareas que le son propuestas desde el exterior sepa responder por medio de la sensación, el movimi-
ento y la palabra (ILINSKI, 2003, p. 198)
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Konstantin Serguêevich disse que, quando nos referimos a “ações físicas”, 
estamos na verdade enganando o ator. Trata-se de ações psicofísicas, mas as 
chamamos de físicas para fugir das longas e tediosas teorizações filosóficas, 
já que a ação física é uma coisa totalmente concreta e fácil de fixar 
(TOPORKOV, 2016, p. 245). 

Como afirma Grotowski (2001, p. 11), Stanislávski constata que o simples fato de 

recordar um sentimento, ou a vontade de senti-lo, não são suficientes para alcançá-lo. Não 

controlamos, por exemplo, se amamos ou deixamos de amar alguém. A ação física seria, 

portanto, o caminho mais palpável, visto que pode se tornar concreta através do corpo. O ator 

ao interpretar um personagem que sente ódio, não deveria se focar no sentimento, mas sim 

nas ações físicas que o levaram a senti-lo. Neste caso, o sentimento de ódio poderia ser 

também a causa de alguma ação sobre algum outro sujeito. Sob tal ponto de vista podemos 

entender essa ação como um efeito do sentimento. Mas o sentimento de ódio, sob uma 

perspectiva do comportamento humano geral, não surge do nada. O sentimento seria uma 

reação a algo que o causou. Stanislávski então percebe que tentar lidar com os sentimentos 

seria difícil, visto que eles estão ligados a fatores impalpáveis e até mesmo inconscientes. 

Portanto, o diretor conclui que o caminho mais simples (ou menos difícil) seria o trabalho 

com as ações físicas, de modo que através delas o ator consegue provocar o inconsciente e, 

assim, voltando ao nosso exemplo, sente o ódio. 

Em uma de suas conversas no Estúdio de Ópera do Teatro Bolshoi, Stanislávski deixa 

claro uma nova perspectiva em que a ação física aparece como ferramenta para a vida 

interior: “Por meio de uma ação física, como levantar-se de uma cadeira, vocês podem me 

conduzir imediatamente ao círculo da sua vida interior. Eu saberei imediatamente quem e o 

que vocês são, o que os faz felizes ou infelizes.” (STANISLÁVSKI, 1980, p. 155) . Grosso 42

modo, o conceito de “vida interior” para Stanislávski pode ser entendido como uma ação 

espontânea da vida cotidiana que o ator deve trazer para a construção e apresentação de seu 

personagem. A vida interior também se relaciona à ideia de “intenção”, característica 

essencial para a ação física. Então, para Stanislávski a ação física é mais do que um 

movimento no espaço: implica necessariamente um significado interior, ou seja, não é o 

movimento pelo movimento. Podemos citar o exemplo dado por Stanislávski na famosa cena 

shakesperiana em que Lady Macbeth torna o ato de lavar as mãos o momento mais trágico de 

 Attraverso una azione fisica, come l' alzarsi da una sedia, mi potete di colpo condurre nel cerchio della vostra 42

vita interiore. Io saprò immediatamente chi e cosa siete, cosa vi fa felici o infelici.
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sua história (STANISLÁVSKI, 1997a, p. 2). Nessa cena, lavar as mãos traz um conteúdo 

interior que ultrapassa a ação mecânica. É uma ação simples e o desafio do ator está em dar -

lhe intenção, espontaneidade, vida interior, tornando-a, por fim, psicofísica. 

Grotowski também aponta para o fato da ação física para Stanislávski estar ligada à 

relação com alguém, consigo mesmo ou alguma coisa, em ação/reação. “Todas as forças 

elementares do corpo orientadas em direção a alguém ou em direção a si mesmo: escutar, 

olhar, agir com o objeto, encontrar os pontos de apoio - tudo isso é ação 

física.” (GROTOWSKI, 2001, p. 10). 

A ação física, para ser considerada como tal, abarca consequentemente os elementos 

do estado interior de criação utilizados no método das Forças Motivas Interiores. Como 

afirma Stanislávski, segundo Toporkov (2011, p. 422): “(…) é uma ação real, fundada 

logicamente, que persegue um objetivo específico, e no momento de sua execução, torna-se 

uma ação psicofísica.” . O que Stanislávski afirma aqui, em suma, é que a ação física não 43

deveria ser apenas um movimento no espaço, mas um movimento que ajuda o ator a despertar 

a vida interior, de modo que a ação torna-se uma motivação interna. 

3.3. O método das ações físicas e o tempo-ritmo 

As ações físicas são essenciais para o desenvolvimento do trabalho de Stanislávski em 

seus últimos anos de vida. Mas, como manipulá-las? Como lidar com as ações físicas? Quais 

seriam as suas características? Podemos pensar que o tempo-ritmo aparece como um de seus 

elementos constitutivos e inerentes. 

Vocês não conseguirão dominar o método das ações físicas se não 
dominarem o ritmo. Vejam, cada ação física está inseparavelmente ligada a 
um ritmo e é por ele caracterizada (TOPORKOV, 2016, p. 195). 

Mas, afinal, o que é o tempo-ritmo? Toporkov se questiona sobre a precisão desse conceito: 

Infelizmente, até hoje o conceito de ritmo ainda não encontra, para mim, 
uma definição clara. Fico até encabulado em admitir: ritmo, tempo, tempo-

 (…) es una acción auténtica, lógicamente fundada, que persigue una finalidad concreta y que en el momento 43

de su ejecución, se convierte en una acción psicofísica.
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ritmo, ritmo-tempo... Mas não seriam essas agora as palavras mais em voga 
na boca dos diretores, atores, teatrólogos e críticos? Tentem perguntar a 
qualquer um deles, tentem pedir-lhes um esclarecimento preciso do sentido 
dessa palavra. Nenhum conseguirá satisfazer sua curiosidade no menor grau, 
e sairá pela tangente com um bocado de palavreados e conceitos gerais que 
não têm como ter uma utilidade prática completa (TOPORKOV, 2016, p. 54). 

Toporkov não deixava de ter razão, pois as palavras tempo e ritmo podem significar 

diferentes conceitos. No Dicionário de Música, uma das explicações para o conceito de 

“ritmo” aparece relacionada à “distruibuição das notas no tempo e a sua 

acentuação” (JACOBS, 1978, p. 463). Por exemplo, o ritmo da valsa possui um acento 

(tempo forte) na primeira contagem de três tempos. Por outro lado, o conceito de “tempo” é 

ligado à duração de cada uma das divisões do compasso. O compasso 3/4, por exemplo, 

possui 3 tempos, ou seja, está dividido em três. O tempo também pode estar relacionado à 

velocidade do andamento da música. Exemplos: a velocidade da música aumentou, o 

andamento/tempo está mais rápido (JACOBS, 1978, p. 449-450). 

Eugênio Kusnet (1898-1975), importante pesquisador de Stanislávski no Brasil, nos 

apresenta o compasso musical como a representação teórica do ritmo. Temos aqui, por 

exemplo, cinco compassos de 2/4, cada um com uma divisão de tempo diferente (KUSNET, 

1985, p. 83-84). 

Digamos que cada compasso tem o tempo de quatro segundos. No primeiro compasso, 

por exemplo, temos uma nota (♭- mínima) que preenche os quatro segundos do compasso. 

No segundo compasso temos duas notas de duração de dois segundos cada (♩- semínima) que 

totalizam assim os quatro segundos do compasso. O restante das figuras representam outras 

formas de divisão que através da soma de sua duração devem preencher os quatro segundos 

de duração do compasso. Mas, como afirma Kusnet, essa forma de teorização do ritmo é 

apenas para ajudar no entendimento, visto que na prática, tempo e ritmo não se separam 

(KUSNET, 1985, p. 84). 

Podemos entender o ritmo como uma forma de divisão que se faz no tempo, criando 

assim um tipo de pulsação. Por exemplo, os batimentos cardíacos têm um ritmo que sempre 

se repete: uma pulsação. No entanto, por vezes, esse ritmo tem variações, como uma 

taquicardia (aceleração do ritmo), por exemplo. Às vezes, ao correr, ou ao sofrer fortes 
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emoções, o ritmo comum presente nos batimentos cardíacos também pode sofrer alterações, 

como a aceleração, ou pausa total (no caso de um infarto). A essa aceleração ou retardamento 

de pulso poderíamos chamar de andamento. O andamento, segundo Kusnet, é essencial para a 

existência do ritmo, dando a ele certa velocidade (KUSNET, 1985, p. 84). 

Na música, é possível encontrar divergências quanto ao significado do conceito de 

“ritmo”, principalmente no que se refere às suas qualidades de fluidez e métrica. As 

características de métrica seriam aquelas relacionadas à organização e à ordenação dos 

fragmentos do ritmo. As características de fluidez, por sua vez, se relacionariam à 

expressividade, àquilo que é subjetivo. Essas características podem ser entendidas como 

contrárias, o que acarreta inúmeras discussões. De acordo com Andréia Paris (2010, p. 21), 

até o século XX a ideia de “ritmo” mais aceita estava ligada às suas características métricas. 

Com o passar do tempo, houve uma modificação dessa concepção e começou-se a aceitar 

novas perspectivas para o ritmo, como sua relação com a ideia de “fluidez”. Ainda de acordo 

com a pesquisadora, existem até hoje questões sobre o caráter métrico ou fluido do ritmo na 

arte musical, havendo autores que defendem um dos lados e autores que defendem os dois 

lados ao mesmo tempo. “A dificuldade de dissertar sobre o ritmo está justamente no fato de 

que ele é um fenômeno que abarca tanto o fluido, quanto o métrico” (PARIS, 2010, p. 21). 

Assim, a pesquisadora pensa que entender a organização entre fluidez e métrica na formação 

do ritmo possa ajudar no trabalho do ator (PARIS, 2010, p. 23). Assim ela apresenta o Tempo 

Intelectual (tempo), Tempo Rítmico (Unidade fisiológica (andamento), Unidade artística 

(pulsação)), Duração e Acento, como relacionados ao que é métrico. E Intensidade, Dinâmica 

e Acento, como aquilo relacionado ao fluido (PARIS, 2010, p. 30). 

Interpretamos que isto pode ser útil para o trabalho do ator no que tange as relações 

que podem ser feitas entre o que é preciso e aquilo que é espontâneo, de modo que possam ser 

feitas algumas relações com essas características. Não vou me aprofundar nessas questões, 

visto que um dos focos centrais dessa dissertação é o tempo-ritmo, sobretudo nas suas 

relações entre as técnicas de Stanislávski e Grotowski. No entanto, pensar a dicotomia 

existente entre fluidez e métrica no ritmo parece ser interessante se observarmos as analogias 

que essa discussão pode ter para a compreensão da relação entre estrutura e espontaneidade 

no que se refere à partitura de ações do ator. Talvez possa existir uma ligação entre “fluidez e 

espontaneidade” versus “métrica e estrutura”. Discutiremos isso no capítulo quatro, quando 
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abordaremos a reflexão de Jerzy Grotowski sobre os binômios estrutura e espontaneidade. Por 

agora, pensamos que talvez o fato de Stanislávski forjar o conceito de “tempo-ritmo” esteja 

ligado à compreensão de ritmo de sua época, que segundo Paris, relacionava-se mais a fatores 

métricos. Porém, a criação de um conceito composto talvez deixasse mais clara a 

complexidade imaginada pelo russo. 

Pensando ainda na complexidade do conceito de ritmo, a pesquisadora Jacyane 

Oliveira (2008, p. 21) nos chama a atenção para características que parecem dialogar com a 

ideia de “tempo-ritmo” de Stanislávski. No âmbito musical, ela nos apresenta esse conceito 

como ligado à ideia de “duração” e de “intensidade”. A duração estaria relacionada “ao tempo 

em que se manifestam os sons e o silêncio entre eles, as pausas”. A duração indicará, por 

exemplo, o andamento (o tempo entre um som e outro ou silêncio) de uma partitura musical 

como, por exemplo: andamento vagaroso (lento, largo, adágio) ou andamento rápido (vivace, 

presto, prestissimo). Já a intensidade estaria relacionada à energia e ao estado emocional na 

execução de uma música. Em algumas partituras musicais, por exemplo, as indicações de 

andamento às vezes são substituídas ou acompanhadas por indicações de intensidade “que 

conferem ‘temperamento’ à obra” como, por exemplo: “doloroso (dolorosamente); legato (ligado); 
staccato (destacado, curto e seco); tenuto (sustentado); dolce (docemente); marcato (marcado); mesto 

(triste)” (OLIVEIRA, 2008, p. 22). Como se pode perceber, há dentro do universo musical uma 

perspectiva que confere ao ritmo um caráter subjetivo. Por isso, alguns compositores 

expressam em suas partituras algumas intenções emocionais através dessas indicações. A 

nosso ver, isso influenciará a emoção que certos músicos conseguem despertar dentro de 

algumas execuções, por exemplo. Isso mostra que o conceito de ritmo é complexo não apenas 

no universo teatral. 

Stanislávski, ao se utilizar do conceito de “tempo-ritmo”, parecia buscar algo que 

descrevesse as leituras rítmicas que fazia nas ações físicas. Pensando nas ações físicas, o 

trabalho com o tempo-ritmo poderia ser útil no sentido de oferecer certa estrutura e, ao mesmo 

tempo, estímulo para provocar estados criativos nos atores. Concomitantemente, o mestre russo 

sabia que a ação física deveria ter vida interior e não deveria se resumir à mecanicidade do 

movimento no espaço. Dessa forma, para Stanislávski a ideia de “ritmo” estava relacionada 

tanto aos fatores métricos quanto fluidos, visto que o mesmo acreditava que o tempo-ritmo seria 

algo complexo, vivo, ligado a certas intenções, como nos exemplifica Toporkov em suas 

primeiras aulas no TAM, com a peça Os esbanjadores do dramaturgo soviético Valentin Katáev: 



!40

Você está entrando para representar, já sabe de antemão o que, onde e como 
tudo vai acontecer. Para que você entra na taverna? Para dar uma importante 
notícia a Filip Stepánovich. Você por acaso já sabe onde ele está sentado? A 
taverna é grande, tem muita gente. Bem, certo, e como você agirá? E o 
ritmo? Ritmo!... Por que esse ritmo bovino? Péssimo! Bom, mais uma vez! 
Ai! Ai! Ai! (TOPORKOV, 2016, p. 64). 

Como se pode notar, Stanislávski quer que Toporkov entre em cena com um ritmo que 

expresse com clareza as circunstâncias em que o personagem se encontra, visto que o ator 

conhece seu personagem e já sabe tudo o que vai acontecer. Entretanto, Toporkov não parece 

ter clareza de nenhum desses elementos. Quando Stanislávski pergunta a Toporkov como 

agirá, observem que logo em seguida relaciona o trabalho do ator a uma ação com um ritmo 

específico. Assim, encontrar o tempo-ritmo da cena está diretamente associado à compreensão 

das ações físicas que o ator deverá realizar.  

Em meio a todas essas discussões, Ruffini (2003, p. 73) nos aponta que “para 

Stanislávski, o tempo no qual se desenvolve o processo do ator não é aquele neutro do 

relógio. A música de Stanislávski começa com o tempo objetivo do metrônomo, mas se 

conclui naquele tempo (re-)vivido, que vincula o processo à verdade do sentimento.” . Sob 44

esse aspecto nos parece que o “ator-músico” de Stanislávski procura algo mais do que a 

forma, do que modelar o tempo (RUFFINI, 2003, p. 74). Em relação ao tempo, também é 

possível pensar em várias formas de interpretação. Quando falamos em questões sócio-

culturais o significado “tempo” torna-se também complexo. Norbert Elias (1984, p. 12) 

afirma: “Não são ‘O homem e a natureza’, no sentido de dois dados separados, que 

constituem a representação cardinal exigida para compreendermos o tempo, mas sim ‘os 

homens no âmago da natureza’”. Nessa fala, Elias propõe uma visão de tempo integrada do 

homem social com o universo físico, o que provoca uma relativização da noção de tempo para 

o homem. Poderíamos pensar, por exemplo, por que o tempo de 30 minutos para uma pessoa 

que espera pela avaliação de sua prova pode parecer de uma hora e porque o tempo para a 

conversa com um amigo passa tão rápido. Ou ainda, por que duas peças de teatro com 

duração de uma hora podem nos dar a impressão de que foram realizadas uma em maior ou 

menor tempo que a outra. Curiosamente, na maioria dos casos aquilo que parece passar mais 

rápido é o que nos é mais prazeroso. Divagações à parte, a percepção do tempo parece estar 

 Per Stanisavskij, Il tempo entro cui si sviluppa Il processo dell’attore non è quello neutro dell’orologio. La 44

musica di Stanislávskij comincia col tempo oggettivo del metronomo ma si conclude in quel tempo (ri-)vissuto 
che vincola il processo alla verità del sentimento.
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relacionada com as circunstâncias dadas. Dentro dessa perspectiva, entendemos a afirmação 

de Tórtsov sobre a inutilidade da simples definição técnica dos conceitos de tempo, ritmo e 

medida (STANISLÁVSKI, 1997, p. 133), já citada no início deste capítulo. 

Para Kusnet (1985, p. 84), o tempo-ritmo é algo que está presente em toda a natureza. 

Por consequência, as ações físicas como parte integrante da natureza também seriam 

organizadas pelo tempo-ritmo. De acordo com o russo, radicado no Brasil, Stanislávski utiliza 

o termo tempo-ritmo porque na prática um não pode existir sem o outro. Entendemos que na 

música seja comum a utilização de tais conceitos em separado para uma melhor compreensão 

teórica, entretanto, de acordo com Kusnet (1985, p. 84), no teatro isso não faria muito sentido. 

Então, Stanislávski, com vista a deixar clara a ideia de que tempo e ritmo são 

interdependentes, fazia questão em utilizar a expressão “tempo-ritmo”, pontuando, assim, “a 

absoluta necessidade de nunca separar esses dois fatores na sua aplicação em teatro”. 

Pensando em tudo que foi dito até agora em relação à complexidade dos conceitos de ritmo 

e tempo e ao método das ações físicas de Stanislávski, quando falamos apenas em termos técnicos 

de métrica, o tempo-ritmo parece estar relacionado às possíveis combinações rítmicas em um 

determinado tempo, dentro de um compasso. Mas, somente essas explicações não são suficientes, 

porque o mestre russo pensava este conceito associado ao seu “Sistema”. Pensemos então no 

entendimento métrico do tempo-ritmo aliado ao método de Stanislávski. Um funeral ou um 

marcha militar podem possuir o mesmo tempo e o mesmo ritmo, por exemplo, mas a diferença 

entre as duas situações seria o “conteúdo interior” do acontecimento, o que determinaria diferentes 

tempos-ritmos. Isto significa que o ator não deve pensar o tempo-ritmo apenas como uma 

métrica. Deve criar uma ponte com o que Stanislávski (1997, p. 147) chama de “interior”. 

Para isso, ator deve buscar também associações, principalmente através do “se” 

mágico e das circunstâncias dadas, para que possa viver em cena. Caso contrário, fará apenas 

um exercício mecânico, métrico. Só depois de conseguir ver o que ocorre e de que modo 

ocorre na situação, o tempo-ritmo pode ser alcançado (STANISLÁVSKI, 1997, p. 143). 

Em resumo: o tempo-ritmo contém não só qualidades externas, que influem 
diretamente sobre nossa natureza, mas também o conteúdo interior que nutre 
o sentimento. Desta forma o tempo-ritmo se conserva em nossa memória, e é 
adequado para finalidade criadora (STANISLÁVSKI, 1997, p. 143).  45

 En resumen: el tempo-ritmo encierra no solo las cualidades externas, que influyen directamente sobre nuestra 45

naturaleza, sino también el contenido interior que nutre el sentimiento. En esta forma el tempo-ritmo se conserva 
en nuestra memória, y es apto para la finalidad creadora.



!42

Portanto, podemos concluir que Stanislávski, ao falar em tempo-ritmo, pressupõe que 

o ator, em sua prática, além dos princípios métricos, deverá sempre buscar meios que 

despertem suas qualidades interiores. Podemos pensar que isso pode ser alcançado 

principalmente através das circunstâncias dadas e do “se” mágico. Além disso, pelo fato do 

tempo-ritmo estar associado ao “conteúdo interior” do ator, é parte inerente de sua existência, 

podendo ser utilizado como estímulo criativo, visto que se liga a memórias e sentimentos. 

3.4. Tempo-ritmo interior e tempo-ritmo exterior 

No capítulo Tempo-Ritmo de seu livro El trabajo del actor sobre sí mismo en el processo 

creador de la encarnación , atualizado pela última vez em 1937 (STANISLÁVSKI, 1997, p. 46

133ss), o diretor russo diz que no início de sua pesquisa as relações entre tempo-ritmo interior e 

tempo-ritmo exterior não estavam claras. Segundo o autor, depois de algum tempo é que se 

percebe que ambos existem e se influenciam. Ele afirma que até certo ponto de seu trabalho não se 

falava sobre tempo-ritmo interior, pois esse seria inacessível já que não poderia ser visto. Diz que 

começou a utilizar a expressão “tempo-ritmo” a partir do momento em que conseguiu identificá-lo 

exteriormente como reflexo do tempo-ritmo interno. O tempo-ritmo externo poderia então ser 

identificado, pois estaria ligado às ações físicas visíveis; já o tempo-ritmo interno estaria ligado ao 

que ele chama de “vivência interior” e não poderia ser percebido e manipulado de forma clara, pois 

estaria ligado principalmente às emoções (STANISLÁVSKI, 1997, p. 133). 

Como se pode perceber, a noção de tempo-ritmo interior está intimamente ligada à 

ideia de “vida interior”. De certa forma, Stanislávski percebe diferentes níveis de organização 

no funcionamento do organismo do ator. É importante notar aqui uma proximidade conceitual 

entre tempo-ritmo interno e vida interior, mas as relações e diferenças entre um e outro não 

aparecem de forma explícita em seus escritos. Podemos interpretar que, apesar do nível 

psicológico do ator ser mais difícil de manipular do que o nível físico, haveria dentro dele 

certa estrutura rítmica. Entretanto, essa estrutura não poderia ser notada tão facilmente, visto 

que se daria mais no nível psicológico do ator (impalpável). Entretanto, esse tempo-ritmo 

interior existe e, apesar de ter uma identificação difícil, não seria de todo indetectável. De 

alguma forma, Stanislávski o percebe sensivelmente. Assim, apesar das dificuldades, era 

 Cf. nota 20, p. 26.46
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preciso lidar praticamente com aquelas impressões sensíveis. Então, supomos que 

Stanislávski faz a distinção entre a existência de um tempo-ritmo interno e o tempo-ritmo 

externo de forma a facilitar sua compreensão prática. 

Apesar da existência da relação entre de tempo-ritmo interno e tempo-ritmo externo, 

isto não significa que um é igual ao outro. Apesar de haver certa influência entre um e outro, 

isso não implica que esses tempos-ritmos vão se igualar como num equilíbrio físico entre o 

que é frio e o que é quente. O ator poderá interpretar um personagem que demonstra extrema 

tranquilidade exterior com um tempo-ritmo lento e por dentro estar em prantos, ou seja, pode 

ter tempo-ritmo interior rápido a despeito do exterior. Stanislávski (1997, p. 302) cita como 

exemplos as peças de Tchékhov em que os personagens não demonstram claramente o que 

vivem, mas possuem uma ação interior intensa – supomos que consequentemente um tempo-

ritmo interior mais rápido –, visto que “na própria inatividade das criaturas por ele criadas 

reside a complexa ação interna”. 

De acordo com Kusnet (1985, p. 91), sendo o tempo-ritmo um dos fatores da ação 

humana, ele se encaixa nas leis da própria ação. Por isso, ele pode ter simultaneamente dois 

aspectos: um interno e outro externo. Para ele, assim como a ação, os dois raramente têm as 

mesmas características. O pesquisador diz que o uso simultâneo de dois tempos-ritmos 

diferentes chama-se tempo-ritmo composto e que o uso de tempos-ritmos iguais (interna e 

externamente), chama-se de tempo-ritmo simples. 

Kusnet ilustra o tempo-ritmo simples através do estado de psicose. Nesse caso, não se 

tem a divisão de tempos-ritmo, visto que a pessoa não tem um senso de realidade que a faça 

distinguir o que é o mundo real do mundo imaginário que o cérebro cria. “Nessas condições 

não há contradições possíveis na psique do doente, ele diz o que pensa e pensa o que diz. Daí 

a unicidade do seu ‘tempo-ritmo’” (KUSNET, 1985, p. 91). Já no tempo-ritmo composto, as 

pessoas consideradas psiquicamente normais vivem em permanente dubiedade entre a 

percepção da realidade objetiva e a representação (interpretação) da realidade. Daí a 

permanente divergência entre ação interior e a ação exterior. Ele cita o exemplo de uma 

vendedora de frutas em um dia de sol quente. O seu tempo-ritmo exterior é agitado, pois 

precisa vender as frutas e seu tempo-ritmo interior é lento, pois o sol está quente e isso a deixa 

prostrada. Dessa forma, o tempo-ritmo composto será a fusão dos dois tempos-ritmos, que se 

dará como resultado da contradição humana (KUSNET, 1985, p. 91). 
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Ruffini em suas análises diz que a vida interior estaria ligada ao tempo-ritmo justo , 47

porém para que esse tempo-ritmo justo exista é necessário que o ator opere “do exterior à 

ação interior, e então de dentro para fora. Até que o tempo-ritmo torne-se o tempo-ritmo 

certo” (2012, p. 97). Portanto, a ação influenciaria o sentimento e o sentimento, por sua vez, 

influenciaria a ação, criando, por fim, um tempo ritmo justo. Leva-se em conta, portanto, que 

a vida interior está ligada a um tempo-ritmo justo. Ao que parece, a análise de Ruffini centra-

se no próprio ator e não em sua relação com estímulos externos (por exemplo, as informações 

advindas de um texto ou o próprio parceiro de cena), mas, ao invés disso, aos próprios 

estímulos que o ator gera para si próprio no seu trabalho. O tempo-ritmo exterior do ator 

influenciaria seu tempo-ritmo interior e vice-versa, até chegar ao tempo-ritmo justo, ou seja, 

aquele capaz de despertar a vivência. Todavia, quando o tema é a interpretação da obra de 

Stanislávski, essa linha de pensamento defendida por Ruffini parece incompleta, visto que o 

próprio Stanislávski defendia que “não tente representar nada, apenas aja. Nada para si, tudo 

para o parceiro. Verifique através do parceiro se você está agindo bem.” (TOPORKOV, 2016, 

p. 89). Isso mostra que para Stanislávski o processo de adaptação não deveria ser apenas do 

ator consigo mesmo, mas seria uma atividade relacional. O ator deveria se relacionar com os 

seus parceiros e com as informações advindas dos textos. 

De certa forma, ao falar de tempo-ritmo justo, podemos pensar também em uma 

adaptação que o ator deveria fazer entre seus estímulos internos e externos. Quando Ruffini 

fala da influência do tempo-ritmo interior sobre o tempo-ritmo exterior e vice-versa, 

interpretamos que ele se refere a uma certa dinâmica existente entre as qualidades rítmicas 

internas e externas do próprio ator, de forma que se chegue ao ponto em que não seja mais 

possível a distinção do que é interno para o que é externo, o que se traduziria em um tempo-

ritmo justo. É importante notar, que o conceito de tempo-ritmo interior aparece como 

sinônimo de vida interior para Ruffini, ou algo intimamente ligado a ela. Assim, Ruffini ao 

falar de tempo-ritmo justo e Kusnet ao falar em tempo-ritmo composto, parecem tentar 

expressar essas características de existência de tempos-ritmos diferentes dentro de uma 

mesma ação. 

 Nas referências utilizadas encontramos os termos “tempo-ritmo justo” e “tempo-ritmo certo”. Preferimos utilizar 47

tempo-ritmo justo, pois esta tradução nos parece ser a mais adequada, visto que no original italiano utiliza-se sempre 
“tempo-ritmo giusto”. Ambas as expressões sugerem o mesmo significado, então tomo ambas como intercambiáveis.
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Para além das interpretações de Kusnet e Ruffini, podemos observar também que 

tempo-ritmo interno e tempo-ritmo externo não são a mesma coisa que ação física interior e 

ação física exterior. Podemos pensar que toda ação física exterior possui um tempo-ritmo 

externo e interno. Igualmente, toda ação física interior possui um tempo-ritmo interior e 

exterior. Assim como o tempo-ritmo interior, a ação física interior está ligada aos sentimentos 

e por isso é mais difícil de lidar. Há nesse processo, entre o que é interior e o que é exterior, 

certa adaptação relacionada a um tipo de acordo em relação àquilo com o que o ator se 

relaciona e corresponde. Dessa forma, podemos pensar na influência que o próprio ambiente 

pode ter na ação do ator. Stanislávski fala em ação/reação. 

É impossível repetir um sentimento. Todo sentimento é por sua natureza tão 
sutil que se esconde com o toque de pensamento. Você só pode fazer uma 
coisa: sondar a natureza de um sentimento, olhar para o que vive no 
pensamento, e como você desenvolve um movimento físico sob a influência 
desta ou daquela reação (STANISLAVSKIJ, 1980, p. 155).  48

Sob esse ponto de vista, podemos pensar na relação de contato apontada por 

Grotowski, através do qual a ação física deve se pautar. Nesse caso, o contato se relaciona à 

ação e à reação do ator em relação a alguma coisa.  Assim, ao falarmos de ação física 49

interior, ação física exterior, tempo-ritmo interior, tempo-ritmo exterior, podemos pensar em 

um mecanismo de adaptação constante por meio do qual o ator lida de acordo com o que lhe é 

oferecido. Mas, nem sempre o tempo-ritmo irá se exteriorizar. Stanislávski demonstra isso de 

forma didática. 

Tórtsov (alter ego de Stanislávski) propõe que seus alunos façam improvisações 

rítmicas com todo o corpo, mãos, pés, cintura, sons, palavras e logo após lhes pergunta sobre 

a existência do tempo-ritmo em momentos de silêncio ou quando estão parados. A partir desse 

questionamento, o professor argumenta que mesmo sem uma ação e tempo-ritmo exteriores é 

possível obter um tempo-ritmo interior, e que o ator deve se atentar para a vida que o 

movimento pode conter (STANISLÁVSKI, 1997, p. 143-144). O mestre russo, dessa forma, 

faz a ligação entre ação e vida. Mais importante que o movimento externo, que é facilmente 

 É impossibile recitare un sentimento. Ogni sentimento è per sua natura così sottile che si nasconde al tocco del 48

pensiero. Si può fare una cosa sola: sondare la natura di un sentimento, esaminare cosa vive nel pensiero, e come 
si sviluppa un movimento fisico sotto l'influenza di questa o quella reazione.

 Exploraremos mais a noção de “contato” relacionada ao trabalho de Grotowski no capítulo 4. Outra interpreta49 -
ção possível para a ideia de tempo-ritmo interno e externo é a relação com a noção de impulso, mas trataremos 
disso no capítulo 4 ao abordarmos o pensamento de Thomas Richards.
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percebido, é a vida interior que o ator encontra nesse movimento. Por isso é possível 

encontrar vida mesmo estando parado, visto que a vida está ligada ao tempo-ritmo. Há 

inúmeros casos em que o simples fato de estar parado pode ter um conteúdo interior, podemos 

citar, como exemplo, a reação de uma pessoa que recebe a notícia da morte de um ente 

querido e fica “sem ação”. Notamos então a relação direta que o tempo-ritmo e a ação têm 

com a vida. 

Pensamos, sonhamos, estamos interiormente, preocupados também com 
certo tempo-ritmo posto que em todos esses momentos nossa vida se 
manifesta. E onde há vida também há ação; onde há ação há também 
movimento, onde há movimento há também tempo, onde há tempo há 
também ritmo (STANISLÁVSKI, 1997, p. 144).  50

3.5. Análise ativa, treinamento e tempo-ritmo 

Como afirma Kusnet (1985, p. 98-100), Stanislávski em sua última fase de pesquisas 

desenvolve o método da “análise ativa”, resultado da transformação do método das ações 

físicas. De acordo com Kusnet, o método da análise ativa consiste na análise do material 

dramatúrgico por meio da ação. Dessa forma, o ator se aprofunda na criação da personagem 

através de ações físicas baseadas em um conhecimento superficial da dramaturgia e o trabalho 

se inicia com improvisos realizados pelos atores (KUSNET, 1985, p. 98). Para Kusnet, as 

explicações mais claras sobre o método da análise ativa estão nos textos de María Osípovna 

Knébel (KUSNET, 1985, p. 101). Antiga aluna de Stanislávski, Knébel colaborou como 

professora em seu Estúdio de Ópera e Drama em 1936. 

De acordo com Knébel, um dos primeiro motivos que estimularam Stanislávski a 

mudar seus ensaios, que antes se iniciavam com a leitura de mesa, foi a passividade do ator. 

Segundo ela, nos estudos de mesa o diretor acabava por tomar desde o início toda a 

responsabilidade da criação, análise do texto, entonação das personagens, o que acabava 

por dificultar o processo de criação do ator (KNÉBEL, 2010, p. 13-15). Outro motivo foi a 

separação entre o que era psíquico e o que era físico quando o ator se deparava com as 

circunstâncias dadas da personagem. Para Stanislávski, não deveria haver essa divisão no 

 Pensamos, soñamos, estamos interiormente preocupados también con cierto tempo-ritmo, puesto que en todos 50

esos momentos se manifiesta nuestra vida. Y donde hay vida hay también acción; donde hay acción hay también 
movimiento, donde hay movimiento también hay tempo, donde hay tempo también hay ritmo. 
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trabalho do ator, visto que essas duas características seriam indissolúveis (KNÉBEL, 2010, 

p. 18-19). “Sentado diante da mesa o ator sempre olhava o personagem do lado de fora, e 

por isso, quando começava a atuar sua atividade física resultava sempre difícil” (KNÉBEL, 

2010, p. 21)  51

O terceiro motivo que Knébel (2010, p. 22) aponta para Stanislávski chegar ao método 

da análise ativa é a importância que o russo dá ao uso da palavra em cena. Para o diretor 

russo, era necessário encontrar outras formas de lidar com as palavras do texto. Para ele, um 

dos motivos que tornava a fala mecânica era a memorização prematura do texto e uma das 

formas de se evitar essa situação seria a mudança na abordagem inicial que o ator deveria 

fazer do texto (KNÉBEL, 2010, p. 25). Assim, ele propõe que de início se estude de forma 

meticulosa as ideias do autor, até chegar ao ponto em que o ator consiga expressar com suas 

próprias palavras as ideias da personagem. Para isso, era preciso que o ator conhecesse todo o 

subtexto da personagem. “Ao falar com suas próprias palavras o ator se dá conta que o 

discurso é inseparável da tarefa e da ação” (KNÉBEL, 2010, p. 27) . Assim, inicialmente o 52

ator deveria fazer uma aproximação ativa da personagem através de improvisos, para depois 

memorizar o texto. 

Para Kusnet (1985, p. 96), uma das melhores formas de se chegar ao tempo-ritmo seria 

através do improviso. Segundo ele, no processo de improviso, a partir da análise ativa, o ator 

poderia chegar a um tempo-ritmo e depois fixá-lo. Mas, Stanislávski em sua última fase de 

trabalho com o Tartufo nos aponta outra forma de pesquisa sobre o tempo-ritmo: o 

treinamento. 

- Mas como podemos chegar a isso? 
- Apenas por meio de exercícios diários. Tudo o que vocês fazem agora é 
muito bom, mas adicionem ainda treinamentos de ritmo. Vocês não 
conseguirão dominar o método das ações físicas se não dominarem o 
ritmo. Vejam, cada ação física está inseparavelmente ligada a um ritmo e é 
por ele caracterizada. Se vocês sempre fizerem tudo no ritmo que lhes é 
habitual, então de que maneira chegarão à metamorfose? (TOPORKOV, 
2016, p. 195). 

 Sentado ante la mesa e actor siempre miraba al personaje desde fuera, y por eso, cuando comenzaba a actuar 51

su actividad física resultaba siempre difícil.
 Al hablar con sus propias palabras el actor cae en la cuenta de que el discurso es inseparable de la tarea y de la 52

acción.
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Visto isso, Stanislávski elabora diversos exercícios voltados para o entendimento 

prático do tempo-ritmo. Segundo ele, a melhor forma de conseguir sair de seu ritmo pessoal 

para um ritmo exigido pelo personagem é por meio da consciência do tempo-ritmo e sua 

importância para o ator. Ele cita como exemplo grandes artistas, como Schepkin, Sadavski, 

Shumski e Samarin, que chegavam ao teatro horas antes da apresentação para poderem 

perceber o tempo do personagem e do espetáculo, porque tinham consciência da 

importância do tempo-ritmo no trabalho e possuíam sensibilidade sobre isso 

(STANISLÁVSKI, 1997, p. 156). 

Outra forma de adquirir experiência com o tempo-ritmo é através de exercícios com 

palmas. Tórtsov, por exemplo, propõe aos alunos que variem durante uma improvisação as 

formas, a força e as características dos acentos com as mãos “(…) estas variações criavam, 

com diversos tempos e ritmos, os mais variados estados de ânimo: andante, maestoso, 

andante largo, allegro vivo, allegretto, allegro vivace”. Também são realizados exercícios 

inversos, nos quais a partir de um tempo-ritmo estabelecido é feita a associação com um 

estado de ânimo (STANISLÁVSKI, 1997, p. 139).  53

Com o tempo-ritmo guiando a ação, a precisão se torna muito importante. Pensando na 

influência musical vivida por Stanislávski, é interessante observarmos a importância que o 

metrônomo  desempenha no trabalho desenvolvido por ele. O metrônomo tem uma ligação 54

direta com a precisão, e para isto é utilizado na música. Segundo Stanislávski, um tempo-

ritmo preciso, correto e justo (que esteja relacionado às circunstâncias dadas), pode 

influenciar diretamente as ações, bem como os sentimentos. Além da precisão, com o 

metrônomo é possível propor também diferentes tipos de andamento, ou seja, diferentes 

medidas de tempo para os exercícios propostos. 

Com a ajuda desse aparelho, Tórtsov sugere um exercício no qual o aluno deve criar 

um tempo-ritmo para cada velocidade. É interessante notar que, para o aluno, à medida que a 

velocidade do metrônomo acelera, as circunstâncias dadas se modificam. Ou seja, o tempo-

ritmo que o aluno cria, provocado pela velocidade do metrônomo, influencia diretamente as 

ações que ele deve fazer e consequentemente os sentimentos e as circunstâncias criadas pela 

imaginação (STANISLÁVSKI, 1997, p. 146-147). Apesar de o metrônomo ser muito 

 (...) Estas variaciones creaban con los diversos tempos e ritmos los estados de ánimo más diferentes: andante, 53

maestoso, o andante largo, allegro vivo, allegretto, allegro vivace.
 Instrumento utilizado como medida de tempo na música. Para Stanislávski, o metrônomo é a representação do 54

tempo no trabalho do ator.
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utilizado, o ideal para Stanislávski é que com o tempo o aluno fosse desenvolvendo sua 

consciência rítmica. O ator deveria agir como se existisse dentro de si um metrônomo, não de 

forma mecânica, mas espontaneamente. 

Tórtsov propõe aos seus alunos que façam os mesmos exercícios que fizeram com o 

metrônomo, mas sem a ajuda deste. “Surge esta pergunta: que linha seguir, na busca dos 

momentos importantes do ritmo, a interna ou a externa?”  O aluno começa a procurar em si 55

mesmo um “metrônomo”: um lugar onde acontecem as pulsações do tempo-ritmo. Começa a 

buscar as pulsações no seu próprio corpo (cabeça, dedos das mãos, dos pés, língua), mas 

Tórtsov os adverte, dizendo que isto pode ser feito apenas em alguns momentos, se o ritmo 

vacilar, e não pode ser sempre utilizado. O tempo-ritmo deve ser justificado com alguma 

invenção e com as circunstâncias dadas (STANISLÁVSKI, 1997, p. 151). Então, após várias 

tentativas, o aluno conseguia traçar “(...) a linha das circunstâncias dadas, da ação central e do 

subtexto e já não pensava na marcação, no tempo e no ritmo, mas vivia naturalmente no 

tempo-ritmo estabelecido.” (STANISLÁVSKI, 1997, p. 153) . 56

Para Stanislávski, também era muito importante que se estudasse o tempo-ritmo de 

forma complexa. O que interessa não é que todos em uma cena utilizem o mesmo tempo e o 

mesmo ritmo, mas que haja uma mescla, que uma vez em conjunto crie um tempo-ritmo com 

os matizes de uma vida autêntica, um tempo-ritmo justo. Stanislávski (1997, p. 149) propõe 

de forma prática exercícios com a utilização paralela de mais de um metrônomo, com 

velocidades diferentes. Há exercícios com até quatro metrônomos em velocidades diferentes, 

cada um relacionado a uma ação distinta. Tórtsov faz uma comparação entre a pintura de uma 

criança e a pintura de um profissional: diferente de uma criança que só utiliza a cor azul para 

fazer o céu, um pintor se utiliza de várias cores para colocar os matizes da vida no quadro. 

Com o tempo-ritmo, o ator age conforme um pintor profissional, pois o que interessa são as 

diversas velocidades e medidas combinadas para formar um tempo-ritmo complexo 

(STANISLÁVSKI, 1997, p. 148). 

 Surge esta pregunta: ¿qué línea hay que seguir en las búsquedas de los momentos importantes del ritmo, la 55

interna o la externa?
 (...) la línea de las circunstancias dadas, de la acción central y de subtexto, ya no pensaba más en la cuenta, en 56

el tempo e el ritmo, sino que vivia naturalmente en el tempo-rito establecido.
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3.6. O tempo-ritmo da fala 

Stanislávski já havia intuído a utilidade do ritmo da linguagem na montagem da 

comédia musical Lili, no Círculo Alekseiev . Se na ação corporal o tempo-ritmo preciso 57

ajuda a ter vivências, utilizar um tempo-ritmo de experiências vividas com a linguagem 

também pode ser útil. 

O ritmo preciso da linguagem ajuda a ter uma experiência rítmica e 
precisa e o inverso, o ritmo das sensações experimentadas facilita a 
claridade da linguagem. É claro que tudo isto ajuda se esta precisão tem 
uma boa base interior de circunstâncias dadas e do “se” mágico 
(STANISLÁVSKI, 1997, p. 164).  58

Entretanto, apesar do tempo-ritmo da linguagem ter um ponto em comum com o 

tempo-ritmo da ação – que é a influência sobre a vida interior do ator –, Stanislávski faz 

algumas diferenciações quanto ao seu trabalho prático. 

De início é preciso entender que a fala é um instrumento para transmitir o texto e o 

subtexto. O texto pode ser ouvido, como as ações físicas e o tempo-ritmo externas podem ser 

vistos; o subtexto não pode ser ouvido, bem como as ações físicas internas não podem ser vistas. 

O subtexto não pode ser ouvido porque não é proferido com palavras, são ideias implícitas, às 

vezes dentro de uma frase ou pausa, que irão guiar e dar significado às ações do ator. 

Assim, Stanislávski propõe que seja feita a divisão do tempo em partículas de som e a 

criação de compassos para a linguagem. Uma frase acontece no tempo em um compasso pré-

determinado, e as letras, palavras, sílabas e sons se dividem em grupos rítmicos nesse 

compasso. As pausas dentro desse contexto não podem ser negligenciadas, pois podem 

carregar um significado interior, mas é preciso tomar cuidado para não torná-las excessivas, já 

que isso pode prejudicar a ação física que está sendo realizada. Como recurso para o ator não 

se perder nas pausas, Stanislávski utiliza o tarareo. Dessa maneira, o ator ao dizer uma 

palavra que vem seguida de uma pausa muito longa, utiliza-se do tarareo com um ritmo 

específico como uma marcação para manter o ritmo da fala: 

 Ver p. 20.57

 El ritmo preciso del lenguaje ayuda a uma experiência rítmica y precisa y, a la inversa, el ritmo de las sensaci58 -
ones experimentadas facilita la claridad del lenguaje. Por supuesto, todo esto ayuda si esta precisión tiene uma 
buena base interior de circunstancias dadas y del “sí” mágico.
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Liza cruza o cenário  Adiantarei o relógio 

     Tratá-ta-tá ta-tá 

     Tratá-ta-tá ta-tá 

     Sei que vai dar confusão (tra) 

abre a caixa   Tatá tatá ta-tá  

     Mas deixarei tocar 

aperta um botão  Tratá-ta-tá ta-tá tatá 

toca a campanhia  Tatá ta táta táta tá  

Lisa baila   Tatá ta táta táta tá  

Famúsov entreabre a porta 

Famúsov entra 

Lisa o vê, foge  

  Lisa   Oh! Senhor! 

  Famúsov 

Detém a música do  

relógio   Tra tá ta tá ta tá ta tá 

     Tra tá ta tá ta tá ta tá 

     Que menina impertinente! 

     (tra) 

(STANISLÁVSKI, 1997, p. 171).  59

Esta marcação poderá ajudar não apenas o tempo-ritmo da fala como o tempo-ritmo da 

ação, criando assim uma harmonização mútua. 

Nessa forma de pensar o ritmo há uma semelhança com a música, entretanto, em se 

tratando de arte dramática, essa divisão não deve ser de forma constante. Ao contrário, devido 

à complexidade do texto dramático, as variações de tempo e ritmo se dão de forma variada e 

não regular (STANISLÁVSKI, 1997, p. 167). Como uma forma de exemplificar, Stanislávski 

diz que o texto dramático pode ser comparado ao canto, assim como as ações físicas à dança. 

Porém, em ambos os casos (texto dramático e ações físicas) as “coincidências rítmicas” não 

são constantes (STANISLÁVSKI, 1997, p. 165). 

 Lisa cruza el escenario/ Adelantaré el reloj / Tratá-ta-tá ta-tá / Tratá-ta-tá ta-tá / Aunque sé que habrá lío (tra) / 59

abre la caja/ Tatá tatá tatá/ Lo haré sonar / aprieta un botón/ Tratá-ta-tá ta-tá tatá / suena la campanilha/Tatá ta 
táta táta tá / Lisa baila/ Tatá ta táta táta tá/ Famúsov entreabre la puerta/ Famúsov etra/ Lisa lo ve, huye/ Lisa/ 
¡Oh Senhor!/ Famusov/ Detiene la música del/ reloj/ Tra tá ta tá ta tá ta tá/ Tra tá ta tá ta tá ta tá/ ¡Qué picarona 
eres, muchacha!/ (tra).
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Kusnet (1985, p. 96) aponta para o fato do tempo-ritmo na cena ser algo que não pode 

se resumir a uma partitura musical. Afirma ainda que o tempo-ritmo depende de outros 

fatores, tais como a personalidade do ator e a estrutura psíquica da personagem, abrindo assim 

muitas possibilidades de variação. Lembra, ainda, que os gráficos musicais que faz em seu 

livro são apenas para dar um pouco mais de clareza para o leitor, mas que na prática o 

“tempo-ritmo” da prosa raramente tem a precisão do ritmo musical. A leitura de Stanislávski 

confirma isso. 

Não só na música e nos versos, como também na prosa há tempo-ritmo; 
porém na linguagem corrente ele é desorganizado: um compasso se dá em 
um tempo-ritmo e o seguinte em outro muito distinto. Uma frase é longa, 
outra curta, e cada uma delas tem seu tempo-ritmo peculiar 
(STANISLÁVSKI, 1997, p. 165).  60

Quando Stanislávski fala na complexidade do tempo-ritmo de uma frase, podemos 

imaginar a mistura de uma série de compassos. Por exemplo, de 3/4, 4/4 e 8/4. Assim, o 

artista russo sugere, assim como ocorre no trabalho com as ações – no qual propõe uma série 

de tempos com variados metrônomos para uma mesma ação –, uma partitura complexa para a 

fala, comparando as palavras, letras e sílabas a notas musicais que podem se prolongar ou 

não, receber uma acentuação rítmica ou não. 

 No solo en la música y en los versos, sino también en la prosa hay tempo-ritmo; pero en el lenguaje corriente 60

es desorganizado, casual. En la prosa el tempo-ritmo es embrollado: un compás se pronuncia en un tempo-ritmo, 
el siguiente en uno muy distinto. Una frase es larga, la outra corta, y cada una de ellas tiene su tempo-ritmo pe-
culiar. 



4. GROTOWSKI E O TEMPO-RITMO 

Neste capítulo investigaremos o conceito de tempo-ritmo na trajetória de Jerzy 

Grotowski, apresentando para isso uma perspectiva que permita entender em quais 

circunstâncias ele se desenvolveu, além de algumas evidências sobre a relação prática do 

mestre polonês com esta noção. 

Para que seja possível uma compreensão mais ampla e aprofundada, este conceito será 

colocado em relação a outros elementos referentes à prática do ator, visto que o tempo-ritmo, 

assim como esses outros elementos, não acontecem sozinhos e têm sua compreensão ligada a 

um conjunto de fatores que variam. 

Gostaríamos de esclarecer que o enfoque dado nesta dissertação à ideia de “tempo-

ritmo” na obra de Grotowski é uma interpretação proveniente da pesquisa por nós realizada. 

O diretor não discorre longamente sobre o conceito em seus escritos. Entretanto, como 

veremos, tal conceito foi fundamental para o desenvolvimento de seu trabalho, principalmente 

no que se refere às ações físicas. 

A partir das diferentes noções de partitura ao longo de sua trajetória, buscaremos uma 

compreensão gradual da noção de tempo-ritmo. Esse caminho parece ser viável devido ao fato 

de que as transformações dessa noção trazem aspectos reflexivos que se cruzam com o 

entendimento do tempo-ritmo. Essa lógica se explica, principalmente, em relação à última 

fase de sua pesquisa com as ações físicas no que se refere às ideias de estrutura, 

espontaneidade e contato. Em qual campo o tempo-ritmo se insere? Ou, podemos envolvê-lo 

na relação entre estrutura e espontaneidade? 

Para Grotowski, o conceito de tempo-ritmo ganha espaço em textos posteriores ao 

processo de criação do espetáculo Príncipe Constante, período que a noção de organicidade 

se desenvolvia, e é também explorado no trabalho com as ações físicas e com os cantos 

rituais, no trabalho sobre a Arte como Veículo, desenvolvido no final de sua vida. Para 

Stanislávski, como vimos, o conceito ganha grande evidência no chamado “método das ações 

físicas”, do qual se ocupou em seus últimos anos. 
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4.1. A Grande Reforma e o ritmo 

Quando Jerzy Grotowski e Ludwik Flaszen fundaram o Teatro das 13 Fileiras  61

buscavam novos parâmetros para a ação teatral e uma nova relação com o espectador. Como 

afirma Flaszen (2015, p. 100), este período inicial foi marcado pela influência da chamada 

“Grande Reforma Teatral” no que se refere aos impasses do teatro tradicional surgidos na 

segunda metade do século XX. Segundo Mirella Schino (2012, p. IX), a Grande Reforma é 

uma expressão que tenta traduzir as mudanças radicais surgidas no teatro europeu nas três 

primeiras décadas do século XX, ligadas às transformações relacionadas à visão do diretor 

como “autor de uma produção teatral”. Para além dos aspectos da direção, esse movimento se 

configurou também como uma época de desejos por mudanças no sistema teatral, abarcando 

ideais como os de valorização da arte do teatro. 

Dentro deste contexto, os laboratórios teatrais surgidos nessa época objetivaram, 

dentre outras coisas, uma forma de pesquisa pura da arte do ator (SCHINO, 2012, p. 13). Mas 

esse interesse não se encerrou por aí. Na segunda metade do século XX, Grotowski é um dos 

expoentes de uma geração de artistas que, de certa forma, retoma e dá continuidade a esse 

movimento, trazendo consigo várias referências da Grande Reforma (SCHINO, 2012, p. 182). 

Estudei todos os principais métodos de treinamento do ator na Europa e fora 
da Europa. Os mais importantes para os meus objetivos são os exercícios 
rítmicos de Dullin, as pesquisas de Delsarte sobre as reações extrovertidas e 
introvertidas, o trabalho de Stanislávski sobre as “ações físicas”, o 
treinamento biomecânico de Meierhold, as sínteses de Vakhtângov. São 
também particularmente estimulantes para mim as técnicas de treinamento 
do teatro asiático: em particular a Ópera de Pequim, o Kathakali indiano e o 
teatro Nô japonês. Poderia citar outros sistemas teatrais, mas o método que 
estamos desenvolvendo não é uma combinação de técnicas tomadas 
emprestadas dessas fontes (se bem que às vezes adaptamos elementos delas 
para o nosso uso) (GROTOWSKI, 2007, p. 105-106). 

Como se pode perceber, as referências de Grotowski são muitas (há ainda outras não 

citadas no texto acima) e elas o ajudaram a formular seu pensamento inicial acerca do teatro 

que pretendia. Isto de certa forma o influenciou na busca de uma encenação em oposição a 

muitas práticas teatrais de seu tempo, fossem elas tradicionais ou de vanguarda. As propostas 

de Grotowski faziam parte, em seus primórdios, de um cenário político-cultural no qual o 

 O Teatro das 13 Fileiras foi fundado por Jerzy Grotowski e Ludwik Flaszen, na cidade Opole, Polônia, em 61

1959. Grotowski participou como diretor teatral e artístico e Ludwik Flaszen como diretor literário e artístico. 
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teatro considerado burguês era visto como um tipo de arte relacionada à literalidade e à 

mimetização da vida. Aos olhos do diretor polonês, essas características miméticas 

fragilizavam o teatro ante outras artes do espetáculo, como a televisão e o cinema, por 

exemplo, que ganhavam cada vez mais força (GROTOWSKI, 2007, p. 42). 

Desde o início de sua carreira, Grotowski é profundamente influenciado por Stanislávski 

(GROTOWSKI, 2001, p. 6). Entretanto, essa relação ultrapassa as rotulações de encenação 

realista do mestre russo e se dá em outro campo de pesquisa: o do ator. Cabe lembrar, contudo, 

que sua maior preocupação nesse período do Teatro das 13 Fileiras, como aponta a pesquisadora 

Tatiana Motta-Lima (2012, p. 57), era a mise-en-scène, e não o trabalho do ator. 

Apesar do foco nos processos da encenação nesse momento histórico, consideramos 

importante a compreensão de alguns aspectos que se relacionam com o processo atoral, visto 

que alguns vestígios sobre a ideia de “ritmo” aparecem no Teatro das 13 Fileiras. Gostaríamos 

de destacar, portanto, a influência de Vsevólod Emilevich Meyerhold (1874-1940), devido à 

sua grande ligação com a música e o ritmo. 

No entanto, havia não apenas por parte de Meyerhold, mas em um grande grupo de 

artistas, o desejo por algo “novo”, que rompesse com a estrutura teatral naturalista/realista 

russa da época. O simbolismo aparece aqui como uma perspectiva para o “novo teatro” e 

Meyerhold se torna um dos primeiros protagonistas do desejo de por em prática esses novos 

ideais simbolistas no teatro (GUINSBURG, 2001, p. 32). 

Dentre outras propostas, Meyerhold defendia a busca de uma maior aproximação entre 

espetáculo e espectador, com a “reconsagração do encontro teatral entre atores e espectadores 

aos espíritos da celebração orgiástica do ritual festivo do espetáculo cênico; sua comunhão 

vital” (GUINSBURG, 2001, p. 35). Nesse aspecto, a obra do filósofo alemão Friedrich 

Nietzsche (1844-1900), intitulada O Nascimento da Tragédia , traz elementos essenciais para 62

os pensadores do teatro da época de Meyerhold. 

A arte musical tem lugar central no pensamento de Nietzsche (BRANCO, 2012, p. 209). 

Para o filósofo, a partir da Tragédia Grega era possível pensar a música como uma articulação 

entre o apolíneo e o dionisíaco, sem a subordinação de um ao outro (BRANCO, 2012, p. 219-220). 

 Nietszche intitulou em 1872 sua obra como “O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música” (do alemão 62

Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik). Na reedição de 1886 o nome da obra se modifica passando 
a se chamar “O Nascimento da Tragédia: ou helenismo e pessimismo“ (do alemão Die Geburt der Tragödie, 
Oder: Griechentum und Pessimismus). Porém, a obra é popularmente conhecida apenas sob o nome de “O Nas-
cimento da Tragédia”.
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A seus dois deuses da arte, Apolo e Dionísio, vincula-se a nossa cognição de 
que no mundo helênico existe uma enorme contraposição, quanto a origens e 
objetivos, entre a arte do figurador plástico [Bildner], a apolínea, e a arte 
não-figurada [unbildlic hen] da música, a de Dionísio: ambos os impulsos, 
tão diversos, caminham lado a lado, na maioria das vezes em discórdia 
aberta e incitando-se mutuamente a produções sempre novas, para perpetuar 
nelas a luta daquela contraposição sobre a qual a palavra comum “arte” 
lançava apenas aparentemente a ponte; até que, por fim, através de um 
miraculoso ato metafísico da “vontade” helênica, apareceram emparelhados 
um com o outro, e nesse emparelhamento tanto a obra de arte dionisíaca 
quanto a apolínea geraram a tragédia ática (NIETZSCHE, 1999, p. 27). 

Para ele, o dionisíaco refere-se à criatividade, à alegria de viver, aos impulsos, ao que 

não pode ser figurado. O apolíneo, por sua vez, ao que é racional, lógico, científico . 63

No início da civilização, a linguagem falada, em seu aspecto vocal, possuía mais 

indícios do dionisíaco, porque continha mais musicalidade. Entretanto, algo acontece na 

sociedade e o dionisíaco da voz é rejeitado em nome da forma, apolínea. Desta maneira, a 

“voz desaparece por trás do sentido que deve transmitir”. Para Nietzsche, as línguas antigas 

seriam um exemplo de linguagem mais próxima do dionisíaco, pois elas estariam mais ligadas 

aos sentimentos, paixões, necessidades (MOSÉ, 2001, p. 193). 

(…) em todo o caso os sentimentos formavam as sonoridades e as palavras, 
em cada povo segundo sua individualidade; o movimento do sentimento 
trazia o ritmo. Pouco a pouco a língua separou-se da língua das sonoridades 
(NIETZSCHE apud MOSÉ, 2011, p. 193). 

Na Grécia antiga, a mesma pessoa que compunha os versos de uma canção compunha 

a música, não havendo separação entre palavras e sons (MOSÉ, 2001, p. 194). Essa 

aproximação com a música, presente na Tragédia Grega, proporcionaria ao ser humano a 

reafirmação de sua existência, ao resgatar a expressão dionisíaca, importante para que o ser 

humano tivesse novas experiências consigo e com o mundo (BRANCO, 2012, p. 214-215). 

Guinsburg (2001, p. 36) atribui a George Fuchs a afirmação de que os ritos dionisíacos 

poderiam trazer ao ser humano a retomada do “significado universal da existência 

individual”. É interessante notar a importância das reflexões de Fuchs, também inspirado por 

Nietzsche, sobre Meyerhold. Ideias como as de aproximação entre público e cena, de que o 

teatro se origina da dança e do ritmo como “princípio da expressão do ator” tornam-se 

fundamentais para o teatro meyerholdiano. Assim, Meyerhold tem como uma de suas bases a 

 Para mais informações ver: http://plato.stanford.edu/entries/nietzsche/63
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música, que ele dominava, pois possuía um sólida formação musical (THAÍS, 2009, p. 29). 

Em seus estudos de Biomecânica, Meyerhold põe em prática esses ideais. A organização dos 

atores era regida pelo ritmo e os treinamentos realizados sempre ao som de músicas, de forma 

que os movimentos dos atores se assemelhassem a frases musicais em diálogo com a música 

tocada (PICON-VALLIN, 2013, p. 145). 

O plano da música e dos movimentos do ator podem não corresponder, mas 
levados simultaneamente para a vida, apresentam em seu fluxo uma espécie 
de polifonia. Uma nova pantomima está a caminho de nascer na qual a 
música reina em sua própria esfera e os movimentos do ator lhe são 
paralelos. Sem deixar o espectador perceber a base métrica, os atores, 
apoiados pela métrica procuram tecer diretamente uma rede rítmica 
(MEYERHOLD, 2003, p. 78).  64

Em meio a essa teia de pensamentos, Richard Wagner (1813-1883) também contribui 

com sua época, principalmente com a noção de “arte total” (Gesamtkunstwerk), na qual todas 

as artes seriam incompletas e necessitariam assim umas das outras . Segundo a pesquisadora 65

Maria Thaís (2009, p. 49), é por meio do conhecimento dos escritos de Wagner que 

Meyerhold compreende que a partir da música poderia se conceber a encenação que se 

realizava no tempo e no espaço. 

De acordo com Béatrice Picon-Vallin (2013, p. 21), não apenas Meyerhold, mas 

praticamente todos os artistas do final do século XIX e início do século XX se depararam com 

essa reflexão sobre uma obra de arte total. Nesse aspecto, nota-se dentro do teatro uma 

valorização da música e os parâmetros que a compõem. Para Meyerhold, em 1905, em seu 

primeiro Estúdio Teatral realizado com a ajuda de Stanislávski, a importância da música ante 

o teatro se traduziu, durante certa época, em uma subordinação do mesmo a um padrão 

“rítmico-musical”, ao qual o ator também deveria obedecer “tanto no gesto quanto na 

fala” (GUINSBURG, 2001, p. 26). Aleksander Taírov (1885-1950), contemporâneo de 

Meyerhold, também afirma a importância da música no teatro. 

 El plano de la música y el de los movimientos de actor pueden no coincidir, pero, llevados simultáneamente a 64

la vida, presentan en su flujo una especie de polifonía. Una nueva pantomina está en su flujo una especie de poli-
fonía. Una nueva pantomima está en camino de nacer en la que la música reina en su propia esfera y,los movimi-
entos del actor le son paralelos. Sin dejar percibir al espectador la base métrica, los actores, sostenidos por el 
metro buscarán tejer directamente la red rítmica (Tradução nossa).

 Para mais sobre a Arte Total, ver BABLET, 1991.65
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Pois a arte dramática está dando apenas os primeiros passos no seu trabalho com 
o ritmo e chegará o tempo em que “o teatro e o ator serão de tal modo mestres do 
ritmo que poderão efetuar em cena um desenho coribântico ou, ao contrário, 
arrítmico, com respeito ao desenho musical, mas em si não menos musical e 
rigorosamente construído (TAÍROV apud GUINSBURG, 2001, p. 160). 

Segundo Thaís (2009, p. 52), no século XX começa surgir a ideia de partitura cênica 

inspirada na prática musical, trazendo para si a noção de rigor e repetição, dentro da qual o 

ator deveria se organizar. Além da importância que alguns aspectos musicais ganham no 

teatro, buscou-se também o contato com outras formas de arte, como a Commedia dell’Arte, 

as artes plásticas, o balé etc. Alguns artistas acabam, inclusive, se aproximando de outra artes 

de tradição não europeia, visto que estas iam de encontro a uma estética não realista e 

proporcionavam outro tipo de experiência teatral (LIGIÉRO, 2012, p. 17-18). 

Dessa forma, para Meyerhold e mais uma série de artistas contemporâneos a ele, a 

ideia de uma composição que não desse a ilusão de realidade no espectador era parte de uma 

perspectiva pra um “novo teatro”. Era necessário recuperar a aproximação entre espetáculo e 

espectador, e a ilusão do realismo contido na quarta parede pareciam não contribuir para isto 

(GUINSBURG, 2001, p. 32). 

4.2. Grotowski e o ritmo da teatralidade 

Grotowski aparece aqui como parte de uma geração que, anos mais tarde, busca em 

seu trabalho vestígios da memória desses artistas que almejavam um novo fazer teatral. 

Segundo Flaszen (2001, p. 23), no espetáculo O Mistério de Bufo (1960), pode-se notar fortes 

referências ao trabalho de biomecânica de Meyerhold através da ênfase dada à “ostentada 

composição do corpo”, à “ritmização das ações” e à “acrobacia”. 

Alguns críticos diziam ver nesse espetáculo o surgimento de um estilo de atuação. 

Entretanto, esse e outros espetáculos desse período apontavam para um trabalho do ator-

jogador a serviço da mise-in-scène, o que não se tornou o foco de Grotowski posteriormente. 

Foi em Sakuntala (1960), sobretudo, que algumas investigações importantes para o 

desenvolvimento posterior da pesquisa sobre o ator começaram a surgir. Termos como: corpo-

voz, treinamento, partitura e signos vocais e corporais foram utilizados; e com isso uma nova 

perspectiva começava a aparecer (MOTTA-LIMA, 2012, p. 75). 
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Neste período inicial do Teatro das 13 Fileiras, a pesquisa de Grotowski enfatizava 

os possíveis impactos que o trabalho do ator poderia causar no espectador em uma espécie 

de teatro ritual. Assim, caberia ao ator obter a habilidade de um “feiticeiro” capaz de 

influenciar o espectador no nível do inconsciente coletivo, por meio de uma encenação não 

naturalista. O signo para Grotowski aparece ligado à pretensão de uma atuação que fizesse 

referência a modelos formados na imaginação coletiva (MOTTA-LIMA, 2012, p. 81-82). 

Dessa forma, o diretor relaciona o signo a um conjunto de composições pré-definidas, não 

realistas. Ele associa essas composições à propriedade do teatro de ser artificial, no sentido 

de ser uma construção que não tenha a pretenção de mimetizar a lógica cotidiana, mas de 

teatralizá-la no sentido de querer propositalmente mostrá-la de uma forma não real. Por 

exemplo, em uma cena em que o diretor quer dar ênfase ao absurdo das palavras da 

personagem, o ator diz o seu texto de cabeça para baixo de modo a dar ênfase ao absurdo da 

situação (GROTOWSKI, 2007, p. 42-44). Para que isso pudesse provocar “efeito” no 

espectador, era necessário, também, que o ator estivesse preparado e realizasse partituras 

bem estruturadas. Para isso, era preciso um treinamento que cultivasse suas habilidades. 

Cabe lembrar que o truque e o efeito nessa época (ao contrário do que acontece 

posteriormente) eram vistos de forma positiva e necessária, visto que pretendia-se uma 

atuação não vinculada à verossimilhança (MOTTA-LIMA, 2012, p. 82-83). Grotowski, 

evocando o teatro antigo e o oriental no texto Brincamos de Shiva, contemporâneo ao 

espetáculo Sakuntala, nos traz um pouco daquilo que buscava na época: 

O teatro indiano antigo, como o japonês antigo e o helênico, era um ritual 
que identificava em si a dança, a pantomima, a atuação. O espetáculo não era 
“representação” da realidade (construção da ilusão), mas “dançar” a 
realidade (uma construção artificial, algo como uma “visão ritmica”  66

voltada à realidade) (GROTOWSKI, 2007, p. 38). 

Não pretendemos limitar a experiência de Grotowski a essas referências, pois assim 

como acontece com vários artistas, suas influências são muitas. Parece-nos interessante, 

acima de tudo, refletir sobre as evidências que os textos mostram em relação à importância 

dada ao ritmo. Nessa citação, por exemplo, podemos notar algumas pistas em relação à ideia 

do significado de ritmo para Grotowski na época, levando em conta os vestígios da Grande 

 Grifo nosso.66
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Reforma, principalmente no que se refere às influências advindas de Meyerhold. O ritmo 

nesse período parece estar ligado a certo tipo de composição artificial, relacionada à 

teatralização da realidade e não à sua representação fiel, sua mimetização. Para Grotowski, 

isso condizia com a ideia de se manter no teatro apenas aquilo que lhe era essencial: sua 

teatralidade. No trabalho do ator podemos entender isto como a capacidade de composição 

dessa artificialidade no movimento e na fala. 

A palavra falada, se é só dizer a palavra (mesmo com o pensamento, mesmo 
com a intenção) não é ainda algo de artístico, não é teatro. Onde está o som-
matéria da composição? O som da palavra é para o teatro forma. Se não se 
confirma na totalidade da partitura (sonora e rítmica) é extra teatral. 
(GROTOWSKI, 2007, p. 45). 

A intenção era causar certo estranhamento, visto que o diretor pretendia fugir da lógica 

corrente da vida (GROTOWSKI, 2007, p. 47). Para o ator isto significou a necessidade de 

aptidão, tanto corporal quanto vocal, para executar as partituras sonoras e físicas. Nesse 

âmbito, o treinamento se tornou necessário como uma forma de tornar o ator capaz de realizar 

aquilo que estava proposto na cena. Há referências de que os atores treinavam pantomima, 

ioga, acrobacia etc. Exercícios importantes para que se tornassem hábeis para o espetáculo 

(MOTTA-LIMA, 2012, p. 78-79). 

Era o corpo-voz que emitia os sons das palavras compostas musicalmente, o 
corpo-voz que se movia segundo estruturas precisamente fixadas e 
ritmizadas. Mas então era um brincar com os signos, era o virtuosismo, 
“convencionalidade” (FLASZEN, 2015, p. 24). 

Ainda em Brincamos de Shiva, Grotowski encontra três pontos de ligação entre os 

atributos do deus indiano e suas propostas teatrais: (i) Shiva “dança a totalidade”, enquanto 

ele buscava confrontar-se com a multiplicidade da realidade por meio da arte teatral; (ii) 

Shiva “cria opostos”, enquanto ele trabalhava por contrastes, buscando opor diferentes 

elementos do espetáculo e produzir choques e contradições; (iii) Shiva “conhece a 

relatividade das coisas”, da mesma maneira ele buscava provocar no espectador um olhar 

distanciado que pudesse colocar em questão crenças e convenções sociais (MOTTA-LIMA, 

2012, p. 64-65). Grotowski faz ainda alusão ao deus indiano, citando o texto hindu Shiva Gita 

– “Sem nome sou, sem forma e sem ação (...) Eu sou pulsar, movimento e ritmo...” - para 
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afirmar que a essência do teatro que procurava era “pulsar, movimento e 

ritmo” (GROTOWSKI, 2007, p. 39). Estas proposições dialogam com a ideia de um teatro 

ritual laico ao qual Grotowski se inspirava e que seria possível por meio da utilização de 

certos elementos e características como: a ideia de um “ritual coletivo”, no qual o espectador 

torna-se também um participante; a teatralidade, com a valorização daquilo que fugia aos 

padrões da cotidianidade; o ritmo, essencial à composição teatral. 

O teatro “normal” perdeu o elemento do ritmo, portanto, estertora como um 
gramofone descarregado; só que com o gramofone, quando o disco gira 
muito lentamente, tudo já fica claro, o erro é evidente; o ritmo na música é 
necessário como o ar. Também no teatro o ritmo é necessário como o ar, mas 
no teatro é mais fácil esconder a falta de ar (GROTOWSKI, 2007, p. 46). 

Mas como se daria essa visão de “pulsar, movimento e ritmo” inspirados em Shiva 

dentro do espetáculo? É importante frisar outro apontamento que Grotowski (2007, p. 46) faz 

no texto Farsa Misterium (também de 1960), que se relaciona com a ideia de uma visão 

rítmica da realidade. Apontando formas de perceber o ritmo dentro do espetáculo, o diretor 

fala da importância de se encontrar “‘unidades de medida da matéria’ rítmica” para manter a 

precisão do ritmo dentro do espetáculo, influenciando assim a percepção do espectador. 

Segundo ele, essa “unidade elementar” é análoga aos “protótipos biológicos do ritmo”, como 

a respiração (inspiração-expiração) e os batimentos cardíacos (sístole, diástole). Dessa forma, 

ele cita alguns exemplos do que seria essa “‘unidade de matéria’ do ritmo” no teatro. Destaco 

aqui, alguns pontos que parecem ter uma ligação direta com o trabalho do ator 

(GROTOWSKI, 2007, p. 46): 

- Recolhimento/expressividade 

- Concentração sobre o conteúdo/ativação; 

- Imobilidade/intensificação do movimento; 

- Silêncio/intensificação do som; 

- Esboço/intensificação da interpretação. 

É interessante notar que as unidades de matéria rítmicas aparecem através de 

oposições, o que remete ao apontamento feito por Motta-Lima (2012, p. 64), assinalando que 

para Grotowski Shiva é o criador dos opostos. 
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Essas diferentes formas de perceber o ritmo dentro do espetáculo mostram, ainda, que 

Grotowski não se limitava a pensar o ritmo como uma unidade de medida, mas sim como algo 

em ligação com os sentidos do espectador. Buscava, assim, parâmetros teatrais para sua 

percepção. Entretanto, é importante não nos esquecermos da ideia de composição artificial que 

Grotowski utilizava nesse momento, através da qual havia a negação das chamadas ações da 

realidade cotidiana, que para ele não contribuíam para a teatralidade (GROTOWSKI, 2007, p. 

45). Assim, ao pensarmos o ritmo no trabalho do ator em Sakuntala, podemos entendê-lo sob 

uma perspectiva de composições conscientemente definidas e estilizadas. Grotowski identifica 

na cena modos de lidar com o ritmo no âmbito da arte do teatro, de forma que isto ajudasse não 

apenas no estímulo de sensações do espectador, como na precisão rítmica do espetáculo. 

Deste modo, a partitura aqui se refere a certo tipo de composição que deveria ser baseada 

em signos, que de alguma maneira influenciaria o inconsciente coletivo do espectador. Por sua vez, 

os signos sonoros e corporais eram compostos e deveriam ser executados por meio de uma 

partitura extremamente precisa. Ao mesmo tempo, essas partituras não poderiam ser apresentadas 

sob uma perspectiva naturalista de corpo e voz. Buscava-se, como já citado acima, certo tipo de 

artificialidade, algo que fosse além da “lógica corrente da vida” (GROTOWSKI, 2007, p. 44). No 

espetáculo Sakuntala esse procedimento atoral foi influenciado também pelo teatro oriental, o que 

determinou a criação de uma espécie de alfabeto vocal e gestual no qual se buscavam modelos 

gestuais e vocais análogos aos utilizados no teatro oriental, mas criados pelos próprios atores, 

compondo assim o que Grotowski chamava de “signos ocidentais” (MOTTA-LIMA, 2012, p. 94).  

Porém, Grotowski (2007, p. 130) percebe que a tentativa de criar “signos ocidentais” não 

causa a impressão que desejava, principalmente em relação à critica que almejava fazer à ideia do 

europeu sobre o teatro oriental. Ao contrário dessas expectativas, as composições artificiais dos 

atores acabaram por criar, segundo ele, estereótipos e clichês. Isto se deu em parte, de acordo com 

Motta-Lima (2012, p. 86), devido ao fato de que a relação entre o corpo do ator e sua partitura era 

formal e mecânica. Não havia na construção das partituras a preocupação com a interioridade dos 

atores, não havia motivações internas para que os atores as realizassem. As formas gestuais e 

vocais estavam presentes, as composições matemática e ritmicamente organizadas, bem como o 

estranhamento que partia da artificialidade anti-naturalista e poses que lembravam o teatro oriental. 

Faltava, porém, algo que preenchesse as partituras que o ator produzia. Grotowski (2007, p. 130), 

mais tarde, relacionou isto à liberação dos processos orgânicos do ator. 
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4.3. A busca pelo empenho interior 

De acordo com Motta-Lima (2012, p. 82-83), em meados da primeira metade dos anos 

1960 Grotowski começa a ter uma visão negativa acerca de palavras como: habilidade, efeito 

e truque, que usava anteriormente com uma conotação positiva. Isto acontece porque as 

investigações do diretor passam a se direcionar para os processos criativos do ator, e isto 

interfere na visão do corpo como um instrumento a serviço da encenação. O fato é que, após 

as experiências vividas em Sakuntala, Grotowski começa a se questionar sobre alguns pontos 

de sua pesquisa que terão influência direta na sua concepção sobre o trabalho do ator. 

Gostaria de destacar agora, como aponta Motta-Lima (2012, p. 84), as reflexões 

surgidas nessa época sobre o que ele chamou de “empenho interior”, visto que isso irá 

interferir em sua noção de “partitura”. 

Em 1962, no texto A possibilidade do teatro, Grotowski (2007, p. 72) alega que sem 

empenho interior falta dinâmica e sugestividade à partitura do ator. Além disso, o empenho 

interior deveria estar presente não apenas no momento da composição da partitura, mas também 

no momento da apresentação. Como ressalta Motta-Lima (2012, p. 84), essas reflexões formam, 

por sua vez, um dos aspectos centrais da pesquisa de Stanislávski. Essa necessidade do empenho 

interior também foi acentuada, segundo Stanislávski (2011, p. 42), pelo ator Italiano Tommaso 

Salvini, uma das mais importantes referências para o mestre russo: 

Salvini disse: “O grande ator deve estar repleto de sentimento e deve 
sobretudo sentir a coisa que está registrando. Deve sentir uma determinada 
emoção não uma ou duas vezes apenas, enquanto estuda o papel, mas em 
maior ou menor grau todas as vezes que o representar, quer se trate da 
primeira ou da milésima vez.” 

De resto, o próprio Grotowski reconhece esta referência ao mestre russo, quando afirma 

que “(...) na escola da ‘revivescência’ há um pouco de razão” (GROTOWSKI, 2007, p. 72). 

De modo geral, entretanto, buscava-se por meio da noção de transe  uma superação 67

do “projeto stanislavskiano, de cunho mais realista” (MOTTA-LIMA, 2012, p. 91). Quando 

 Segundo Motta-Lima (2012, p. 91-92), a noção de transe para Grotowski se modifica durante sua trajetória, 67

deixando ele de utilizar o termo no decorrer do tempo, visto que outras noções surgem com suas pesquisas, ge-
rando uma autocrítica sobre os procedimentos relacionados a essa noção. Quando Grotowski volta a falar de 
transe em 1982, refere-se à ideia organicidade e a um tipo de experiência que não estava presente em 1962. De 
certa maneira, a noção de “transe” nesse momento (por volta de 1962) estava associada a uma ênfase nos proces-
sos interiores do ator. (MOTTA-LIMA, 2012, p. 85).
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Stanislávski falava sobre revivescência, de certa forma se referia a modelos cotidianos 

pautados pela lógica comportamental da sociedade vigente presente na dramaturgia escolhida. 

Nesse caso, segundo Thomas Richards (2012, p. 118-119), seria como se as ações físicas em 

Stanislávski fossem baseadas no jogo social e, em Grotowski, em algo que fosse além da 

máscara social. Por isso, para Grotowski, o resultados dessas ações se dariam em um âmbito 

diferente do comportamento cotidiano. 

No momento de um choque psíquico, de terror, de perigo mortal, ou de 
imensa alegria, o homem não se comporta naturalmente. O homem num 
elevado estado espiritual usa símbolos articulados ritmicamente, começa a 
dançar, a cantar.” (GROTOWSKI, 1992, p. 15).  

Como se pode perceber, a ideia era que o ator fizesse um trabalho que ultrapassasse as 

experiências do cotidiano. O transe aqui teria a ver também com um estado máximo de 

concentração e de liberação dos bloqueios corporais para que os impulsos internos pudessem 

emergir, e assim serem exteriorizados em forma de signo. Para isso era necessário que o ator 

realizasse um treinamento psíquico (MOTTA-LIMA, 2012, p. 95). Assim, o ator se auto-

investigaria de forma profunda, fazendo o que Grotowski chamava de “autopenetração”. 

A ideia de “treinamento psíquico” estava ligada a uma série de exercícios que 

proporcionavam um estado de concentração através do qual o ator teria contato com seus 

“motivos psíquicos”: seus medos, anseios, desejos, suas questões mais íntimas. Esses 

exercícios eram essenciais para que o ator chegasse ao estado de transe e conseguisse assim 

realizar a autopenetração. 

Através da autopenetração, assim como na revivescência de Stanislávski, o ator também 

viveria em cena e no momento de criação. Entretanto, como afirma Flaszen (2015, p. 151), o ator 

interpretaria a si mesmo, sem a intervenção do “se”  de Stanislávski, no qual o ator se pergunta: 68

Se eu fosse tal personagem como reagiria em tais circunstâncias? Segundo o autor, outra coisa que 

diferencia o trabalho de Grotowski do de Stanislávski é a exposição do ator, a exposição de todas 

as suas características pessoais, sem a preocupação com os “bons comportamentos” da sociedade. 

É como se ele falasse de um corpo extracotidiano, no sentido de um corpo em “excesso”. Trata-se 

de um estado pleno, em que o ator se encontra em estado de transe. Mas, pontua também que a 

artificialidade da forma existe para que a “tempestade de emoções” seja compreendida. 

 Para mais informações, ver STANISLÁVSKI, 2011, p. 76-86.68
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O ator que realiza uma ação de autopenetração, que se revela e sacrifica a 
parte mais íntima de si mesmo – a mais dolorosa, e que não é atingida pelos 
olhos do mundo –, deve ser capaz de manifestar até o menor impulso. Deve 
ser capaz de expressar, através do som e do movimento, aqueles impulsos 
que estão no limite do sonho e da realidade. Em suma, deve ser capaz de 
construir sua própria linguagem psicanalítica de sons e gestos, da mesma 
forma como um grande poeta cria sua linguagem própria de palavras 
(GROTOWSKI, 1992, p. 30). 

Como se pode perceber, há uma mudança importante na noção de signo , que se torna 69

algo resultante do impulso interno que está ligado à necessidade do empenho interior, notado 

por Grotowski em Sakuntala (MOTTA-LIMA, 2012, p. 94). Portanto, o impulso aqui estaria 

relacionado, sobretudo, aos processos interiores do ator; e o signo como a parte externa, 

material, visível desses impulsos, servindo assim para a organização desses processos 

interiores surgidos na autopenetração.  

Dessa forma, a ideia de partitura como uma composição sem uma “motivação interna” 

se modifica e passa a ser o resultado dos impulsos psíquicos surgidos a partir do trabalho de 

autopenetração. Trago aqui uma citação utilizada por Tatiana Motta-Lima, do livro Alla 

ricerca del teatro perduto de Eugenio Barba, em que Grotowski explicita os processo de 

exteriorização do impulsos. 

A elaboração da artificialidade [...] consiste, por exemplo, em analisar o reflexo 
da mão reencontrado em um processo psíquico, depois o seu desenvolvimento 
sucessivo nos ombro, no cotovelo, no pulso, nos dedos, em seguida, 
determinar a maneira como cada um desses elementos encontrados pode ser 
articulado em um signo, um ideograma que, por um lado, reproduziria de 
maneira imediata os motivos secretos do ator e, por outro, entraria em 
contraste com eles (GROTOWSKI apud MOTTA-LIMA, 2012, p. 150). 

Como se pode notar, o signo apresentado aos espectadores não é mais aquele 

concebido através de uma perspectiva externa ao ator. Isto de certa forma se deu devido à 

mudança de perspectiva sobre o espectador, que deveria ser atingido de forma indireta pelo 

ator. O signo agora é visto como algo que parte do interior do ator por meio de técnicas 

 Grotowski já havia tentado criar “signos ocidentais” inspirados no Kathakali e Teatro Nô em Sakuntala. Entre69 -
tanto, afirma que falha e por isso passa a priorizar as técnicas psíquicas. Mais tarde, deixa de utilizar a ideia de 
“signo” que se confunde com impulso. Como veremos mais a frente, com a ideia de “organicidade” não haverá 
mais uma divisão entre o que é interno e o que é externo. Desta forma, a ideia de “signo” relacionado apenas ao 
que é externo, existente no período da autopenetração, torna-se insuficiente quando a noção de organicidade sur-
ge (MOTTA-LIMA, 2012, p. 93-94).
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psíquicas. Entretanto, estes impulsos psíquicos, as vivências íntimas, não podem se apresentar 

sem uma estrutura , necessária para a potencialização dos impulsos internos. 70

A artificialidade aparece aqui como uma noção de “forma dada” aos impulsos internos 

do ator. Além disso, a noção de artificialidade relacionava-se também à ideia de percepção da 

exteriorização desses impulsos, de maneira que, depois de percebidos, eles ganhassem forma 

através da partitura (MOTTA-LIMA, 2012, p. 151). A mesma precisão da partitura exigida 

anteriormente continua a existir nesse momento, entretanto, ela se torna resultado do que 

havia surgido do processo de desbloqueio realizado anteriormente. Dessa forma, “os impulsos 

psíquicos liberados eclodiam em reflexos – motores, musculares – exteriores” e depois eram 

partiturados através da perspectiva de artificialidade (MOTTA-LIMA, 2012, p. 151).  

De qualquer modo, o princípio decisivo permanece o seguinte: quanto mais nos 

absorvemos do que está escondido dentro de nós, no excesso, na revelação, na autopenetração, 

mais rígidos devemos ser nas disciplinas externas; isto quer dizer a forma, a artificialidade, o 

ideograma, o gesto. Aqui reside todo o princípio da expressividade (GROTOWSKI, 1992, p. 34). 

O que Grotowski neste momento considera estrutura aparece como um potencializador 

para os processos interiores. Ainda, segundo ele, não estaria claro o que era consciente e o que era 

inconsciente na exteriorização dos processos interiores. A questão é: tais impulsos se apresentavam 

de forma não cotidiana, visto que acreditava que os impulsos internos ao serem exteriorizados 

apareceriam em forma de “símbolos articulados ritmicamente” (GROTOWSKI, 1992, p. 1-16). 

Considerando o caráter rítmico dado por Grotowski ao comportamento que não era 

cotidiano, podemos imaginá-lo aqui como algo que surge durante esse processo de 

desbloqueio do ator e que depois é organizado através de uma estrutura. Assim, podemos 

pensar no ritmo como uma possibilidade de organização das ações surgidas no processo 

atoral, já que a ação buscada por Grotowski seria aquela extracotidiana (ritmizada). 

Comparando esse período ao processo realizado em Sakuntala, podemos notar que, diferente 

do trabalho anterior, o ritmo está ligado tanto a um processo espontâneo quanto formal do 

ator. De forma que esse último poderia ser entendido como um potencializador do primeiro. 

Já em Sakuntala, o ritmo é apenas um processo artificial, necessário à formalização da 

partitura que não se liga à necessidade de um empenho interior do ator. 

 É interessante observar as dualidades que Motta-Lima (2012, p. 96) traz através dessa observação da necessi70 -
dade de uma estrutura externa para o conteúdo interno do ator, que podem ser entendidas também como: exter-
no/interno; corpo/mente; forma/conteúdo; consciente/inconsciente.
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4.4. Autopenetração e partitura 

Para pensarmos o ritmo na pesquisa do ator, é necessário compreendermos que a 

noção de “treinamento” também se modifica ao longo do tempo para Grotowski. Em 

Sakuntala pensava-se o treinamento mais como uma aquisição de habilidades necessárias para 

a encenação. Se em uma cena era necessário que ator soubesse fazer uma acrobacia, o 

treinamento se voltaria para a acrobacia. Se fosse necessária uma cena ritmicamente precisa, o 

ator iria treinar para conseguir essa precisão rítmica. Grotowski conta que durante certo tempo 

tentou ir pela via positiva, ou seja, tentou fazer com que os atores adquirissem habilidades 

com os exercícios. No entanto, muda de ideia. 

Em sua fase de transição, ele adiciona ao treinamento os exercícios relacionados à 

autopenetração. No processo de autopenetração, como visto, o fator psíquico ganha ênfase e 

há uma espécie de “anulação do corpo”. Os exercícios psíquicos estariam relacionados a um 

processo de desbloqueio do corpo, de eliminação de resistências corporais para a 

expressão dos impulsos psíquicos (MOTTA-LIMA, 2012, p. 95). Haveria então uma via 

negativa do treinamento, na qual o objetivo não era a preparação de um ator habilidoso, 

mas o desbloqueio de seu corpo para que os impulsos internos pudessem emergir. Dessa 

forma, o ator deveria adaptar os exercícios de acordo com suas necessidades, buscando assim 

a eliminação dos obstáculos que impediriam a exteriorização dos impulsos 

(GROTOWSKI, 1992, p. 108). 

É importante lembrar que, como afirma Motta-Lima (2012, p. 125), no período ao qual 

nos referimos não havia apenas pesquisas voltadas para os exercícios psíquicos. Havia também: 

exercícios de ginástica, acrobacia, respiração, dicção, plástica, rítmica, composição de 

“máscaras”, mímicas, estudos pantomímicos e exercícios psíquicos (concentração). Mas, de 

acordo com Motta-Lima (2012, p. 107), apesar de em 1966 Grotowski ainda falar em processo 

psíquico, essas referências não aparecem nos textos dessa época, visto que há uma tentativa 

de se adequar às novas descobertas realizadas nos ensaios do Príncipe Constante. Como 

exemplo disso, Grotowski em 1965 (apud MOTTA-LIMA, 2012, p. 107) ainda afirmava a 

centralidade do processo psíquico na primeira versão do artigo Em busca de um teatro pobre. 

Entretanto, no texto O Treinamento do Ator (1959-1962), presente no livro Em busca de um 

teatro pobre, o diretor descreve exercícios referentes a uma fase de transição entre a via 

positiva e a via negativa, em que não aparecem referências sobre a técnica psíquica. 
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Dentre os exercícios e referências retirados por Grotowski de seu texto, há uma 

relação feita com Stanislávski através de exercícios relacionados à ideia de “tempo-ritmo”. 

Entretanto, segundo Motta-Lima (2012, p. 129), Grotowski também edita esse trecho porque 

acreditava que haveria ali um erro conceitual. A pesquisadora afirma ainda que Grotowski 

estaria, naquele momento, longe da noção de ação física de Stanislávski, bem como da noção 

de “ação física” desenvolvida no livro de Richards. Esses exercícios se relacionavam à 

execução de micromovimentos em diferentes ritmos. 

Mas por que Grotowski estaria longe do conceito de ação física? Como veremos mais 

abaixo, uma das principais características presentes na organicidade é a ideia de contato, na qual 

podemos notar a presença da expressão tempo-ritmo. Como o próprio Grotowski reconhece, a 

noção de “ação física” de Stanislávski estava diretamente ligada à ideia de “reação a algo”, ou 

como podemos interpretar também, à ideia de “contato” (GROTOWSKI, 2001, p. 10). Além 

disso, uma das principais críticas de Grotowski em relação ao período do trabalho com o transe 

era a introspecção gerada, o que impedia o contato do ator com o mundo exterior. 

Pensando então na forma híbrida desses textos editados por Grotowski, discutiremos no 

próximo tópico alguns exercícios que pensamos se relacionar ao tempo-ritmo, visto que se 

referem tanto ao período citado aqui como às descobertas feitas posteriormente. 

4.5. O encontro com a organicidade 

Grotowski, ainda no Teatro Laboratório, criticou os métodos utilizados anteriormente, 

principalmente em relação às ideias do treinamento psíquico (MOTTA-LIMA, 2012, p. 157). 

Isto se deu, em certa medida, devido ao rumo que suas pesquisas ganharam sob a perspectiva 

da organicidade ou, como Motta-Lima diz, da consciência orgânica . Esta perspectiva teve 71

um aprofundamento maior no espetáculo Príncipe Constante, estreado em 1965 . Entretanto, 72

como afirma Motta-Lima, essa noção já vinha se desenvolvendo desde o espetáculo Dr. 

Fausto, estreado em 1963.  

 Para Grotowski, no final de 1960 e início de 70 processo criativo e processo orgânico eram utilizados como 71

sinônimos. O processo de trabalho do ator só era considerado criativo se passasse pela consciência orgânica 
(MOTTA-LIMA, 2012, p. 247). 

 Segundo Motta-Lima (2012, p. 170), Grotowski começa a trabalhar para esse espetáculo com o ator Ryszard 72

Ciéslak em 1963. 
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Apesar da autocrítica em relação às técnicas psíquicas, não houve um completo 

abandono das atividades realizadas anteriormente, mas sim a continuidade da pesquisa rumo a 

novas perspectivas. Ou seja, Grotowski não abandonou todo o trabalho realizado, mas o 

transformou (MOTTA-LIMA, 2012, p. 143).  

A organicidade para Grotowski aparece relacionada à ideia de que o corpo e a 

consciência não se separam. Segundo Grotowski (2016, p. 139), aquilo ligado ao intelecto não 

era considerado como orgânico, mas agora passararia a considerar todo o organismo como 

orgânico . Sendo assim, o corpo que antes era visto como portador de bloqueios de impulsos 73

psíquicos passa a ser visto de forma mais positiva. Busca-se uma perspectiva menos dualista 

entre mente e corpo, pois o que é orgânico comporta todo o organismo humano, sem juízo de 

valor. O corpo não é mais subjugado como única fonte de bloqueios, não há mais divisão 

entre corpo e alma, intelecto e sentimentos, instinto e consciência. As resistências agora se 

encontravam em todo o organismo (MOTTA-LIMA, 2012, p. 188). Por isso Grotowski fala 

em um desbloqueio desse organismo para se chegar ao “ato total”. Assim, o impulso não é 

mais conectado apenas à ideia de interioridade, pois ele acontece em todo o organismo . 74

Grotowski critica a introspecção presente nas técnicas psíquicas, contrapondo-a à ideia de 

contato, uma das noções essenciais para a consciência orgânica. 

A ideia de contato  e a sua relação com alguma coisa já não era novidade. Essa 75

compreensão já existia para Stanislávski através da ideia de “ação física”. Gostaria de lembrar 

que o conceito de “tempo-ritmo” aparece nos escritos de Grotowski apenas a partir do 

momento em que a noção de “organicidade” surge, o que parece se relacionar às noções de 

“ação física” e “relação” trabalhadas por Stanislávski. No texto Resposta a Stanislávski (2001, 

p. 10), a diretor polonês afirma: “Todas as forças elementares do corpo orientadas em direção 

a alguém ou em direção a si mesmo: escutar, olhar, agir com o objeto, encontrar os pontos de 

apoio – tudo isso é ação física”. Também existe na ideia de contato a percepção da existência 

de algo ao qual se deveria reagir (MOTTA-LIMA, 2012, p. 191). Desta forma, temos aqui, 

como aponta Motta-Lima (2012, p. 413), uma aproximação entre a noção de “estrutura” e a 

 Por isso, Motta-Lima (2012, p. 183-184) fala sobre um momento de transição entre a fase da autopenetração 73

para a fase do ato total.
 Para mais informações, Ver (MOTTA-LIMA, 2012, p. 183). 74

 Nesta pesquisa nos ateremos apenas à noção de contato no que tange a ideia de relação a algo. Como aponta 75

Motta-Lima (2012, p.197), há outra dimensão mais delicada desse conceito ligada à noção de Ato total, sob o 
qual não nos aprofundaremos.
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noção de “ação física” utilizada por Stanislávski, visto que a ação realizada não é considerada 

apenas no âmbito físico, mas através de um procedimento que envolve toda a atenção física e 

psíquica do ator. O contato se torna parte do que Grotowski considera como partitura, 

noção essencial para o desenvolvimento da ação física stanislavskiana. Portanto, ao 

partiturar as ações dos atores, era preciso levar em conta os “elementos do contato humano” 

(MOTTA-LIMA, 2012, p. 406). 

Nesse mesmo período, Grotowski também pensava o treinamento como uma via 

negativa, no sentido de não buscar a aquisição de habilidades. Nota-se nisso algumas 

modificações nos exercícios provenientes das influências do trabalho realizado com o 

espetáculo Príncipe Constante: 1) todos os exercícios foram orientados para a utilização da 

ideia de contato; 2) além de não visarem à aquisição de habilidades, os exercícios eram vistos 

como uma forma de se auto-conhecer e eliminar os obstáculos à criação, mas não apenas no 

sentido de eliminação dos bloqueios corporais. Assim, o corpo do ator não é mais visto como 

fonte única dos bloqueios (MOTTA-LIMA, 2012, p. 194-201). Portanto, essa é outra 

perspectiva da via negativa, na qual o ator age por inteiro, sem a divisão de valor entre o que é 

psíquico e o que é físico. 

Mas o que isso influenciaria no treinamento do ator com o ritmo? Grotowski (1992, p. 

109) cita a marcha rítmica  no texto O Treinamento do Ator (1959-1962) como uma forma de 76

aquecimento. Observa que todos os exercícios que o ator realizava deviam ser justificados 

com “uma imagem precisa, real ou imaginária” e destaca a importância de não fazer do 

exercício uma repetição automática. 

É importante pensar aqui nas mudanças que ocorriam em torno das primeiras noções 

de “organicidade” que estavam surgindo. Isto fez, dentre outras coisas, que os exercícios de 

treinamento não se resumissem a algo mecânico. Era necessário algo mais, como por 

exemplo, associações com as experiências pessoais do ator. A noção de “contato” também tem 

grande importância, porque tal noção mudava as dinâmicas dos exercícios. 

Neste trecho, Grotowski refere-se ao ritmo como uma forma de estímulo: 

 Dalcroze influenciou tanto Grotowski quanto Stanislávski quanto ao emprego da marcha rítmica – que era 76

uma série de exercícios corporais ligados ao ritmo - no trabalho do ator. Para mais sobre a posição de Dalcroze 
acerca da rítmica, ver: RODRIGUES, Iramar. A Rítmica de E. Jaques Dalcroze. Manuscrito apresentado em Ofi-
cina ministrada na Universidade Federal de Santa Maria em 2013. 
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Em todos esses exercícios, além do fator “pesquisa” e do estudo do próprio 
organismo, há também um elemento de ritmo e dança. Os exercícios – 
especialmente nos casos das variações de “batalha – são executados ao som 
de um tambor, tamborim ou outro instrumento, de forma a que tanto o 
executor do exercício como aquele que toca o tambor improvisem e 
produzam um estímulo recíproco (GROTOWSKI, 1992, p. 113). 

Assim o processo de improvisação com o ritmo seria resultado de um contato entre 

aquele que produzia o ritmo e aquele que era estimulado por ele, de forma a provocar uma 

reciprocidade de estímulos, ações e reações. 

Há referências ao trabalho com o ritmo também nos “Exercícios Plásticos baseados 

em Dalcroze e alguns outros métodos clássicos europeus” (GROTOWSKI, 1992, p. 114). 

Como exemplo, propõe-se andares rítmicos que proporcionassem certo desafio. Oposições, 

divisões corporais, diferentes ritmos em diferentes partes do corpo, caminhadas rítmicas, etc. 

Mas era necessário lembrar que: 

O que é importante é o total compromisso da imaginação de cada um, que 
deve dar vida e significado não apenas às partes do corpo diretamente 
motivadas, mas também àquelas que não estejam. Por exemplo, durante uma 
luta entre uma mão e a outra, as pernas devem expressar horror e a cabeça 
espanto (GROTOWSKI, 1992, p. 116). 

Também eram trabalhadas diferentes formas de entendimento de ritmo nas fases da 

vida humana. Como as diferenças entre um bebê, um adolescente e um velho (GROTOWSKI, 

1992, p. 118). 

Grotowski (1992, p. 143) fala sobre a importância do ritmo na fala: um bom ator 

colocaria ritmo até em uma lista telefônica. “Ritmo não é sinônimo de monotonia ou de 

prosódia uniforme, mas de pulsação, variação, mudança súbita”. Relata ainda outros 

exercícios técnicos para conseguir um ritmo na fala, como aceleração ou retardamento do 

ritmo da frase, mudanças súbitas de ritmo, inspiração antes de uma tônica e respiração ilógica. 

É interessante notar que Grotowski (1992, p. 147) também fala de um ritmo no 

treinamento que proporcionaria uma atmosfera que influenciaria na criação do ator. Por exemplo, 

ao passar de um exercício ao outro o ator não deveria deixar transparecer a mudança, assim como 

faz uma máquina, ou seja, não deveria parecer programado de antemão para tal passagem. Dessa 

forma, os exercícios deveriam ter alguma associação subjetiva por parte do ator que 

proporcionasse certa fluidez ao passar de um para o outro. A fluidez procurada faz parte da ideia de 
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“organicidade” defendida por Grotowski. No treinamento seria necessário o acréscimo de 

elementos aos exercícios para que o ator pudesse enfrentar novos desafios e escapar da monotonia 

da repetição de um exercício particular. Seria interessante, portanto, que o ator se deparasse a cada 

nova repetição do exercício com algo novo que estimulasse sua criatividade. Então, para cada novo 

obstáculo apresentado no exercício seria exigido do ator uma resposta diferente. O desafio no 

treinamento seria o de manter a fluidez perante cada novo obstáculo apresentado. Os obstáculos 

poderiam advir tanto do próprio corpo do ator, que por alguma razão não conseguisse executar 

uma ação, como também de elementos externos a ele (por exemplo, uma mudança no ritmo 

proposto por alguém que toca um instrumento na sala de treinamento). Podemos, então, verificar o 

papel relevante do ritmo no treinamento, qual seja apresentar novos obstáculos para o ator 

enquanto treina, além de estimular sua criatividade oferecendo dinâmicas diversas aos exercícios. 

É interessante perceber também a forma de trabalho com as composições nessa época. 

Grotowski fala em trabalhar com lembranças sem perder o contato com elas e depois trabalhar 

essas lembranças nos detalhes, nos impulsos. Aqui temos uma mudança importante na noção 

de “partitura”, influenciada também pela ideia de “contato”. Antes ela era entendida como a 

organização dos impulsos psíquicos que deveriam ser expressos em forma de símbolo. Agora, 

a partitura passa a ter os elementos do contato, ou seja, os próprios impulsos das ações e 

reações surgidas no contato. 

Lembranças e associações íntimas dos atores são utilizadas para a composição dessas 

partituras, fala-se também em “partitura de motivações”. Por exemplo: utilizava-se uma 

lembrança de significado para o ator, uma lembrança boa . Essa lembrança era então 77

estudada, fixada em detalhes, sem perder a organicidade, e a partir daí seria possível trabalhar 

a partitura com diferentes tempos-ritmos (MOTTA-LIMA, 2012, p. 200). 

Segundo Motta-Lima (2012, p. 200), Serge Ouakine , referindo-se ao trabalho de 78

Grotowski, não fala de um tempo-ritmo correto, mas de um tempo-ritmo que pode ser modificado. 

Assim, ao contrário de alguns elementos da partitura, que deveriam ser repetidos com absoluta 

precisão, o tempo-ritmo parece aqui ter a mesma propriedade do contato, ou ligado a ele, talvez 

algo relacionado ao tipo de reação presente em cada ação/reação, em cada nova apresentação. 

 Nesta fase, diferente do período anterior fala-se também em lembranças boas, recordações felizes. “As regras 77

de trabalho são duras. Não há lugar para mimosas, intocáveis em sua fragilidade. Mas não procurem sempre as-
sociações tristes de sofrimento, de crueldade. Procurem também algo luminoso.” (GROTOWSKI, 1992, p. 197).

 Serge Ouaknine, designer visual e diretor, é professor na Universidade de Quebec (Canadá). Quando era estu78 -
dante da Escola de Artes Decorativas de Paris e do Beaux Arts, em Varsóvia, trabalhou dois anos no Teatro La-
boratório de Wroclaw (1965-1967).
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Num dia particular, um amigo atua como sempre, mas não é sincero. 
Existem mudanças tão pequenas que eles dificilmente notam, mas se o outro 
ouvir atentamente, sem alterar sua partitura, será capaz de reagir de acordo. 
Através de tais exercícios, o contato pode ser ensinado. Qual o perigo destes 
exercícios? O perigo está em que o ator pode mudar seu jogo de partituras. 
Quer dizer, alterar sua partitura através de mudanças em ações e situações. 
Isto é falso. É fácil. Deve-se manter a partitura e renovar o contato a cada dia 
(GROTOWSKI, 1992, p. 188-189). 

Outro ponto interessante é como a liberdade para as modificações no tempo-ritmo da 

partitura iam ganhando espaço à medida que esta ia se tornando mais precisa para o ator. 

Havia ao mesmo tempo a necessidade de fixação das motivações do ator aliadas a uma 

maleabilidade, que relaciono aqui com a ideia de “tempo-ritmo", presente na citação acima, 

ou, como na citação abaixo, à ideia de “contato”. 

Depois de longo trabalho sobre essa mesma improvisação – depois de os 
atores terem anotado, por escrito, todos os detalhes possíveis, depois de 
terem sido incorporadas as intervenções do diretor visando à organicidade da 
cena como um todo; depois de terem sido realizadas inúmeras repetições –, 
aquela motivação repetida e fixada continuava mantendo seu poder criador, 
ao mesmo tempo que se tornava mais maleável. Essa partitura de 
motivações poderia, então, por exemplo, passar a ser realizada em diferentes 
tempos-ritmos, mas ela permaneceria sempre justificada por elementos da 
própria vida do ator (MOTTA-LIMA, 2012, p. 199-200). 

Desta forma, o contato, assim como o tempo-ritmo, poderiam ser elementos maleáveis 

na partitura. 

Podemos notar aqui que, diferente de Stanislávski, Grotowski não fala de um tempo-

ritmo justo/certo para uma ação física, mas de um tempo-ritmo que pode se modificar de 

acordo com o contato. Entretanto, Zigmunt Molik (1930-2010) , ao ser questionado sobre o 79

funcionamento do ritmo no trabalho com as ações físicas, faz um apontamento a se 

considerar. Campo pergunta se realmente haveria o que ele chama de ritmo bom, “real” – que 

aqui interpreto como o “tempo-ritmo justo” de Stanislavski. Molik responde que, no 

treinamento, o ritmo está ligado à energia e às circunstâncias às quais o ator está exposto. 

Concordando com Stanislavski, afirma que no trabalho com o ritmo, por vezes a intervenção é 

necessária, pois o ator pode estar fazendo um ritmo incorreto. Molik confirma também os 

 Importante colaborador de Grotowski, que conduziu os trabalhos de corpo e voz no Teatro Laboratório, desde 79

sua fundação, em 1959. Nos referimos aqui ao livro Trabalho de Voz e Corpo de Zygmunt Molik – O legado de 
Jerzy Grotowski (CAMPO; MOLIK, 2011), composto por entrevistas concedidas por Molik ao ator italiano 
Giuliano Campo.
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apontamentos feitos por Campo, que questiona se um tempo-ritmo (certo, justo) está ligado às 

intenções interiores na construção de um personagem (CAMPO; MOLIK, 2012, p. 47).  

Entretanto, podemos pensar que precisão (tempo-ritmo justo, tempo-ritmo certo) não está 

necessariamente ligada à dureza, à inflexibilidade. O fato de que uma ação física é 

caracterizada por um tempo-ritmo não significa que ela não possa conter pequenas variações 

que não a descaracterizem. 

Como visto no Capítulo 2, o tempo-ritmo é um conceito que abarca características 

complexas, que por vezes não se resumem apenas a uma métrica. Além disso, pensando que 

onde há ação física há tempo-ritmo, e vice-versa, às vezes esse tempo-ritmo considerado certo 

pode estar relacionado à adaptação necessária ao contato surgido na execução da ação física. 

Assim, quando Molik concorda com Stanislávski sobre a intervenção em um trabalho em que 

o tempo-ritmo parece não ser o certo, ele parece se referir a esse tempo-ritmo que deve se 

ajustar ao contato necessário, ao trabalho com a energia e circunstâncias dadas para o ator. 

4.6. Os cantos de tradição e o tempo-ritmo 

Não trataremos de todas as fases do trabalho de Grotowski, como o Parateatro ou 

Teatro das Fontes, por exemplo; visto o tempo disponível para esta pesquisa e a necessidade 

por certa objetividade pelo entendimento do conceito de tempo-ritmo. Assim, discutiremos 

agora o trabalho realizado com os cantos de tradição, visto sua relevância para o 

entendimento do conceito central dessa pesquisa. 

O trabalho desenvolvido no Workcenter of Jerzy Grotowski, em Pontedera, na Itália, 

foi realizado nos últimos treze anos da vida do mestre polonês, abarcando a fase denominada 

Arte como Veículo, e atualmente continua sendo levado adiante por seus colaboradores, 

Thomas Richards e Mario Biagini . No Workcenter, uma parte do trabalho é dedicada à 80

formação de atores, com trabalhos sobre ações físicas, canto, texto, exercícios “plásticos” e 

“físicos”. Outra parte do trabalho se refere à Arte como Veículo, na qual são realizadas 

pesquisas em torno dos cantos de tradição (GROTOWSKI, 2012, p. 136-137). 

 Atualmente este centro de pesquisas chama-se Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, e é diri80 -
gido por Thomas Richards, com a colaboração de Mario Biagini como diretor associado. 
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Em seu projeto destinado à candidatura ao Collège de France (Paris), em 1995, Grotowski 

separa as técnicas presentes no ritual e no teatro em duas linhas: artificial e orgânica (MOTTA-

LIMA, 2013, p. 227). Sem juízo de valor, na linha artificial estariam, por exemplo, as técnicas que 

buscariam certo controle dos sentidos e dos processos vitais. Como exemplo, podemos citar a 

prática da Yoga, na qual se tem o ralentar dos batimentos cardíacos e o controle da respiração. 

Já a linha orgânica estaria ligada aos processos vitais e relacionada, ao contrário da linha 

artificial, à atividade, ao contato do ser humano com a natureza, com o outro e com o espaço 

(MOTTA-LIMA 2013, p. 228-229). Como exemplo, podemos citar os cantos de tradição. 

Grotowski considera que há analogias entre o mantra e o canto de tradição, pois em 

ambos há um tempo-ritmo e vibração que influenciam a mente. 

O canto da tradição como instrumento da verticalidade pode ser comparado ao mantra 

da cultura hindu ou budista. O mantra é uma forma sonora, muito elaborada, que engloba a 

posição do corpo e a respiração, e que faz aparecer uma determinada vibração num tempo-

ritmo tão preciso que ele influencia o tempo-ritmo da mente (GROTOWSKI, 2012, p. 143). 

Afirma, porém, que os cantos de tradição, são mais adequados ao trabalho que quer 

desenvolver, pois os considera mais orgânicos por envolverem todo corpo em ação, enquanto 

os mantras geralmente requerem do participante um determinado tipo de posição do corpo e a 

manipulação da respiração, que ele considera pertencentes à linha artificial. Assim, os cantos 

de tradição são para Grotowski (2012, p.136) parte dessa linha de pesquisa orgânica através 

da qual busca-se a “verticalidade”. 

A verticalidade estaria relacionada a um tipo de estado extracotidiano do corpo, no qual 

o atuante estaria disponível para outros modos de experiência não cotidianos. “Trata-se da 

expansão da consciência para além de condicionamentos e padrões habituais de pensamento e 

movimento e de hábitos culturais condicionantes” (CAMPO; MARTINS, 2014, p. 56). 

Ao falar em verticalidade, Grotowski também afirma buscar o que chama de “energia 

sutil”, que está relacionada à consciência. Não a consciência da simples racionalidade, mas 

aquela ligada a um estado de “Presença”, em que há harmonia entre corpo e mente. 

Isso não significa renunciar a uma parte da nossa natureza – tudo deve 
permanecer em se lugar: o corpo, o coração, a cabeça, algo que está “sob os 
nossos pés” e algo que está “sobre a cabeça”. Tudo como uma linha vertical, e 
essa verticalidade deve estar tensionada entre a organicidade e the awareness. 
Awareness no sentido da consciência que não está ligada à linguagem (a 
máquina para pensar), e sim à Presença (GROTOWSKI, 2012, p. 141).  
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Grotowski fala do trabalho sobre si presente nos cantos como uma forma de passagem 

por diferentes energias, como se tais energias estivessem associadas a outras formas de se 

estar presente no mundo. Seria como se no momento em que o atuante tivesse o alargamento 

de sua experiência ele transitasse entre sua energia cotidiana (considerada por ele pesada e 

grosseira) rumo a outras formas de energia extracotidianas (energias sutis). Haveria sob uma 

perspectiva extracotidiana uma conexão entre todos os níveis de percepção do ator, fazendo 

com que ele tivesse o contato com outras maneiras de estar no mundo.  

Nesse sentido, esse estado de presença seria resultante do alargamento da consciência 

que acontece no trabalho com os cantos. Para explicar isso, Motta-Lima (2013, p. 225) refere-

se um tipo de mind structure  cotidiana posta diante do desconhecido. 81

Somos conformados por nossas mind structures, estruturas culturais, sociais 
e religiosas que nos produzem como sujeitos – produzem nossos modos de 
pensar, sentir, agir, ou seja, nossos modos de (nos) perceber (Grotowski 
falava na produção de nossas ‘imagens de mundo’ ou nossas ‘estruturas de 
pensamento’), e, portanto também nossa identidade, o lugar/os lugares onde 
dizemos ‘eu’. Para podermos ‘pensar’ sobre o que pensamos, ‘sentir’ aquilo 
que sentimos, ‘agir’ sobre o que fazemos mecanicamente, é necessário um 
outro tipo de atenção, um trabalho sobre a percepção que nos liberte – ainda 
que momentaneamente – de nossa prisão identitária. 

Maud Robart  (apud CAMPO; MARTINS, 2014, p. 56) afirma que ao trabalhar 82

com os cantos todas as dimensões relacionadas à mente, emoções e físicalidade do atuante 

são envolvidas. Levando em conta que o trabalho com os cantos aguçaria essas percepções, 

podemos pensar que Grotowski, ao falar acima em tensão entre consciência e organicidade, 

pensava em um estado em que o atuante encontra novas maneiras (energias) de estar no 

mundo através de experiências desconhecidas por ele até então, ao mesmo tempo em que 

experimenta uma maneira de estar no mundo em que não há a divisão entre corpo e 

mente, ou seja, ele vive momentaneamente uma perspectiva desconhecida e orgânica ao 

mesmo tempo. 

Gostaria de destacar aqui, como aponta Motta-Lima (2013, p. 222), que Grotowski 

encontra no trabalho com os cantos de tradição o instrumento para o trabalho sobre si, visto 

que estariam ligados à noção de alargamento dessa consciência. Assim, temos aqui a 

 Segundo Motta-Lima (2013, p. 238), este termo foi muito utilizado, enquanto Grotowski ministrava um curso 81

na Universidade de Roma, em 1982.
 Pesquisadora franco-haitiana Maud Robart, trabalhou com Grotowski com os cantos de tradição (cantos vibra82 -

tórios) no período do Objective Drama, Teatro das Fontes e Arte Como Veículo.
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radicalização apontada no início desta dissertação acerca do trabalho sobre si . Diferente 83

do período do Teatro Laboratório, em que o trabalho sobre si existia com o objetivo final de 

uma apresentação, na Arte Como Veículo o trabalho sobre si tem como foco o trabalho do 

ator. Por isso Grotowski passa a se perguntar, por exemplo, o que os praticantes do canto 

sabem sobre o ser humano (MOTTA-LIMA, 2013, p. 226). Ou seja, trabalha-se para que 

haja uma modificação na existência do próprio ator. Entretanto, isso não significa que o 

trabalho seja pautado numa visão antropocêntrica, visto que o indivíduo não trabalha para 

si, mas sobre si. 

Nesse caso, o ator se torna um instrumento, junto com os cantos de tradição, para a 

“verticalidade”, que de alguma maneira propõe um estado extracotidiano no mundo, através 

de modos de ser diferentes daqueles ao qual o indivíduo está habituado. Ao mesmo tempo, ao 

entrar em contato com outras energias, estaria ele diante do desconhecido, indo assim além 

“da esfera pessoal da interpretação do ego” (CAMPO; MARTINS, 2014, p. 60). 

Como se pode perceber, o trabalho sobre si por meio dos cantos busca possibilidades 

de experiência do ser humano que ultrapassam a experiência cotidiana na qual há a divisão 

entre corpo e mente, rumo a um estado de presença orgânico. 

4.7. Entre o tempo-ritmo que flutua e o tempo-ritmo que caracteriza 

Grotowski (2012, p. 141) assinala que é necessária muita disciplina, dedicação e 

clareza de detalhes para realizar este trabalho com os cantos. Segundo ele, somente a partir da 

credibilidade artesanal o atuante poderá atingir a unidade entre corpo e mente, ou seja, a 

“verticalidade”. 

Ao iniciar o trabalho com um determinado canto, por exemplo, não se deve permitir 

qualquer improvisação que altere aquilo que é considerado estrutura. É necessário ter bem 

claro qual a melodia e o ritmo da canção, visto que sem isso o trabalho posterior não pode 

acontecer. Richards relata essa questão em uma oficina ministrada pelo mestre polonês, da 

qual participou antes de trabalhar como seu colaborador: 

 Cf. Capítulo 2.83



!78

Passamos muitos dias só aprendendo as melodias. Depois tivemos que 
aprender a cantar no ritmo fazendo a sala ressonar com nossas vozes de uma 
maneira bem específica. Praticávamos esses elementos várias horas por dia. 
Também trabalhamos em cima de duas danças que deviam acompanhar os 
cantos[...] Antes de termos qualquer oportunidade de improvisar já havíamos 
memorizado e absorvido os cantos completamente. Improvisação significava 
que teríamos mantido o canto e a dança específicos sem nenhuma alteração, 
improvisando apenas o deslocamento no espaço e o contato entre as pessoas 
(RICHARDS, 2012, p. 21). 

Grotowski (2012, p. 141) explica a necessidade de estrutura e precisão através da 

imagem de uma escada, na qual um homem consegue ver anjos subindo com “energia 

pesada” e descendo com “energia sutil” e que estes anjos só conseguem subir e descer se os 

degraus estiverem muito bem feitos. De acordo com tal imagem, essa artesania são os 

degraus da escada. Isso significa que o atuante deve desenvolver certa competência para 

cantar, pois é necessário ter precisão rítmica e melódica para encontrar a vibração correta 

dos cantos. 

De acordo com Grotowski (2012, p. 142), para que se possa começar o trabalho, a 

melodia do canto deve estar clara. Só depois que ela estiver bem fixada é que as qualidades 

vibratórias presentes serão descobertas. Para que isso aconteça é preciso que se saiba a 

diferença entre melodia e qualidade vibratória. Grotowski (2012, p. 142) enfatiza esse ponto 

porque acredita que muitas pessoas não saibam a diferença entre um e outro, “é como se o 

homem moderno não ouvisse a diferença entre o som de um piano e o som de um violino”. 

Dessa forma, a melodia é entendida como uma sucessão de notas, enquanto que a qualidade 

vibratória se relaciona à maneira com que essas notas ressoam. 

Dentro dessa perspectiva, o tempo-ritmo aparece como um importante elemento dos 

cantos ligado diretamente à vibração da voz (qualidade vibratória). 

Não é apenas uma questão de captar a melodia com sua precisão, ainda que 
sem isso nada seja possível. Também é necessário encontrar um tempo-ritmo 
com todas as suas flutuações dentro da melodia. Mas acima de tudo, trata-se 
de algo que é uma sonoridade apropriada: qualidades vibratórias tão 
palpáveis que de certo modo se tornam o sentido do canto. Em outras 
palavras, o som se torna o próprio sentido através das qualidades vibratórias; 
ainda que não se compreendam as palavras, basta receber suas qualidades 
vibratórias. Quando falo desse “sentido”, falo também dos impulsos do 
corpo; isso significa que a sonoridade e os impulsos são o sentido, de 
maneira direta (GROTOWSKI, 2007, p. 235). 
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Analisando essa citação parece haver no trabalho de Grotowski um caráter rítmico 

ligado à melodia, importante para o início do trabalho. Ao mesmo tempo é necessário também 

encontrar qualidades vibratórias apropriadas ao canto. Desta forma, o tempo-ritmo, a melodia 

e a qualidade vibratória contribuirão para que a canção ganhe um sentido. Quando Grotowski 

fala em sentido, refere-se também aos impulsos e às sonoridades pesquisados no canto. Ou 

seja, impulsos e sonoridades, quando trabalhadas, ganham o sentido do canto para o ator.  

Entendemos que, quando Grotowski fala em sentido, existe nisso uma semelhança 

com a ação física. A ação física, assim como os cantos, tem um sentido, ou seja, tem impulso 

e sonoridade. Entretanto, no trabalho com os cantos a sonoridade parece algo essencial para 

caracterizar algo como canto. Parece que a analogia entre a ação física existente em um canto 

e um texto é razoável. Então, qual seria diferença entre uma ação física presente no trabalho 

com o canto e no trabalho com um texto? 

Pensando do momento em que uma ação física acontece, é difícil dizer qual o nível de 

importância dos elementos que a compõem, visto que acontecem todos ao mesmo tempo e 

estão todos conectados. O que podemos dizer é: quando Grotowski fala em um tempo-ritmo 

flutuante talvez ele esteja se referindo a um tipo de adaptação, acordo constante que existe no 

canto. Podemos observar que tempo-ritmo está diretamente ligado à ação física e que a ação 

física também exige certo tipo de adaptação, acordo constante, assim como os cantos. A 

questão é que nos cantos parece haver um foco acentuado na vibração e na sonoridade 

relativas à cada canto.  

Podemos notar aqui outra competência necessária ao trabalho do atuante, aquela 

relacionada à capacidade de adaptação, de relação ao que acontece no momento presente sem 

a descaracterização da ação ou do canto que se realiza. Assim, como aponta Motta-Lima 

(2013, p. 235), a competência está ligada não apenas à perspectiva artesanal, mas ao trabalho 

sobre si, que exige lucidez do atuante para os acordos que irá fazer entre a precisão e o 

ajustamento.  

Dessa maneira, podemos entender o tempo-ritmo dos cantos como algo ligado aos 

acordos que o atuante faz com aquilo que se relaciona, sem com isso descaracterizá-los. O 

tempo-ritmo seria então algo ao mesmo tempo preciso e ajustável, de acordo com as 

necessidades surgidas nas circunstâncias. 



5. A BUSCA POR UM TEMPO-RITMO NO TREINAMENTO 

Mas o enigma envolve, como vimos, uma 
dimensão física (um corpo anômalo e fluente em 

suas idas e vindas, que se transmuta em caça e 
caçador), uma dimensão rítmica (um movimento 

contramétrico, previsível no espaço e imprevisível 
no tempo, surpreendendo o marcador no contrapé), 
uma dimensão mental (a de quem, adivinhando ao 
avesso o movimento do outro, ganhasse sempre no 

par ou ímpar).  

José Miguel Wisnik  84

Nesta epígrafe temos uma descrição do drible do jogador de futebol brasileiro Garrincha 

feita pelo músico José Wisnik . Os dribles de Garrincha eram conhecidos e “previsíveis”; mas 85

mesmo assim seus concorrentes eram enganados. Para que o drible tivesse êxito, podemos 

pressupor que era necessário certo treinamento e superação técnica, rumo a uma transmutação, 

como na metáfora de Wisnik, em “caça e caçador”. Qualquer semelhança com o trabalho do 

ator não é mera coincidência. De alguma maneira, tentamos trazer para este capítulo algumas 

questões relacionadas a essa complexidade rítmica citada acima, que aqui entendemos como 

tempo-ritmo. Assim, indagações sobre treinamento, superação técnica, consciência e tempo-

ritmo são levantadas e discutidas. Dessa forma, pretendemos discutir o conceito tempo-ritmo 

de Grotowski e Stanislavski em diálogo com o treinamento realizado no Núcleo de Pesquisa 

sobre Arte do Ator entre o Oriente e o Ocidente . O objetivo é mostrar como a teoria 86

apresentada até o momento contribuiu para iluminar a prática realizada e vice-versa. 

A pesquisa teórica foi realizada de forma paralela ao treinamento. Levei para o Núcleo 

questões e ideias sobre o tempo-ritmo surgidas a partir das reflexões baseadas nos textos 

lidos. Ao mesmo tempo, o trabalho prático realizado ajudou na compreensão das questões 

conceituais, criando-se assim um tipo de pesquisa instigada tanto por questões práticas quanto 

teóricas. Assim, as formas de diálogo entre teoria e prática variaram no decorrer da pesquisa, 

dada a natureza variável do próprio processo de treinamento.  

 WISNIK, 2013, p. 312.84

 José Wisnik também é compositor, ensaísta e professor de Literatura Brasileira na Universidade de São Paulo.85

 De modo geral, nossos treinamentos ocorrem três vezes por semana, com carga horária de três horas por en86 -
contro. Às vezes, dependendo das necessidades, aumentamos ou diminuímos esse tempo de encontro.
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De início, as práticas foram sugeridas de forma verbal e explícita. Com o intuito de 

perceber o tempo-ritmo no treinamento do ator, propunha exercícios para que meus colegas 

realizassem, colocando-me na posição de observadora. Conforme a pesquisa foi se tornando 

mais clara no âmbito do “trabalho sobre si”, comecei a propor ideias de forma silenciosa e 

implícita, “do lado de dentro” da prática realizada com meus colegas, ou seja, enquanto eu 

também praticava tais exercícios. Por exemplo, durante a plástica propunha um ritmo com os 

pés ou o trabalho com algumas canções escolhidas previamente. Assim, quando queria 

experimentar algo novo tentava trazer isso através do próprio fazer, sem usar as palavras, 

provocando uma espécie de influência no grupo. De certa forma, essa maneira de trabalho foi 

se consolidando no Núcleo de Pesquisa como um modus operandi para todos os participantes, 

visto que cada integrante desenvolvia sua própria pesquisa na área da atuação. 

Na última fase do processo de treinamento fazia propostas de trabalho de forma 

implícita, tentando cada vez mais ter consciência do tipo de condução que estava 

praticando. Penso que essa forma de lidar com a pesquisa surgiu devido à necessidade de 

experimentar em meu próprio corpo certas propostas antes de levá-las ao coletivo. Descobri 

que transmito melhor certas propostas fazendo-as ao invés de explicando-as verbalmente. 

Se tivesse que dar um nome a esse tipo de trabalho, diria que é uma espécie de “liderança 

em jogo”. Quando algumas ações dos atores no treinamento não estavam de acordo com a 

proposta da pesquisa, tentava lidar com isso durante a prática, através de reações que 

demonstrassem, por exemplo, meu estranhamento ante tais ações, ou evidenciando uma 

ação para que ator percebesse o que estava acontecendo. Entretanto, quando era necessário, 

fazia intervenções verbais diretas no treinamento. 

Nos últimos dias de trabalho, passei a expor as propostas antes de iniciarmos o 

treinamento, tentando refletir junto com meus colegas sobre o que havia ocorrido nos 

encontros anteriores. Isso, de certa forma, os aproximou de minha pesquisa; mas ao mesmo 

tempo, tentava evitar conduzi-los de forma precipitada a atividades pré-concebidas. Como 

visto na discussão acerca do tempo-ritmo, a espontaneidade do ator é importante pra o 

treinamento. Não buscava que os atores se limitassem ao que era dito, mas que estivessem 

livres para jogar dentro das propostas de treinamento. Por exemplo, quando notava que todos 

já estavam concentrados e aquecidos para o trabalho com uma canção, iniciava um canto de 

modo que os atores entendessem que o trabalho sobre as canções estava começando. Com o 
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passar do tempo, os próprios atores foram criando certa percepção para os momentos em que 

o trabalho com as canções era apropriado.  

Também havia intervenções diretas feitas pelo coordenador do Núcleo, Ricardo 

Gomes. Através de seu olhar exterior, ele buscava fazer apontamentos e observações sobre 

aquilo que fazíamos. Dessa forma se deu a parte prática de minha pesquisa, que objetivou a 

consciência do tempo-ritmo no treinamento do ator. 

5.1. Os exercícios plásticos 

A pesquisa com o tempo-ritmo foi realizada, principalmente, no treinamento com os 

exercícios que no Núcleo chamamos de “plástica”. Tais exercícios foram baseados nos 

“exercícios plásticos” desenvolvidos pelo Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski entre 1959 e 

1962, que tinha como referências Delsarte, Dalcroze e outros métodos europeus. Para 

Grotowski (1992, p. 114-119), esses exercícios se relacionavam ao estudo dos vetores opostos 

do corpo e à pesquisa dos meios de expressão pessoal. Ricardo Gomes e Priscilla Duarte (que 

trabalhou como coorientadora do Núcleo entre 2011 e 2013) aprenderam e praticaram os 

exercícios plásticos entre 1989 e 1994, anos em que trabalharam como atores no Teatro 

Tascabile di Bergamo, na Itália, onde são chamados de “esercizi di plastica”. Esses exercícios 

foram transmitidos para meus orientadores pelos atores mais antigos do grupo 

(principalmente Beppe Chierichetti e Luigia Calcaterra) que, por sua vez, os aprenderam em 

diversos encontros nos anos 1980 com Ryszard Cieslak, ator do Teatro Laboratório de 

Grotowski. Porém, seguindo o relato de meus orientadores, eles não praticam a “plástica” 

exatamente como aprenderam com seus mestres, visto que adaptaram e modificaram os 

exercícios de acordo com suas questões e necessidades. 

Depois de ter “aplicado diferentes tipos de exercícios plásticos extraídos de sistemas 

bem conhecidos”, Grotowski (2007, p. 171) também os adaptou, baseando-se no que chamou 

de “conjunctio oppositorium entre estrutura e espontaneidade”. 

A primeira coisa é encontrar um certo número de detalhes e torná-los 
precisos. Depois, reencontrar os impulsos pessoais que podem encarnar 
esses detalhes; ao dizer encarnar, entendo: transformá-los. Transformá-los, 
mas não destruí-los. (GROTOWSKI, 2007, p. 171). 
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Nesse processo, Grotowski (2007, p. 172-173) diz ter isolado certos “exercícios 

‘plásticos’” que possibilitavam a “reação orgânica, radicada no corpo” e que encontravam 

“sua realização nos detalhes precisos”. Dessa forma, os exercícios devem ser executados “não 

de maneira premeditada, mas com o fluxo ditado pelo próprio corpo”, na perspectiva de 

“reencontrar no corpo essa linha ‘espontânea’ que é encarnada nos detalhes, que os abraça, os 

supera, mas que – ao mesmo tempo – mantém a precisão deles”. Esta “‘compensação vital’, 

que poderia ser chamada também de adaptação do corpo, está ligada à causa do ajuste que 

tem origem no corpo e flui organicamente do corpo”. 

É preciso, porém, estar atento para o risco da “falsa compensação”, que “consiste em 

executar os detalhes de modo mais fácil”: “se vocês se exercitam e não há detalhes precisos, 

vocês caem imediatamente no plasma” (GROTOWSKI, 2007, p. 173). Talvez por consciência 

desse processo de adaptação e da possibilidade de produzir involuntariamente “falsas 

compensações”, que deturpariam os exercícios do mestre polonês, Ricardo Gomes sempre 

salientou que não praticamos os “exercícios plásticos de Grotowski”, mas exercícios 

inspirados em sua prática. 

Nesse sentido, gostaria de pontuar aqui a necessidade de duas maneiras de adaptação, 

que existiram no Núcleo, na tentativa de compreender o sentido desses exercícios para nós. A 

primeira se refere ao processo de adaptação existente no momento exato da execução dos 

exercícios plásticos. A segunda se refere a um processo de adaptação que envolve a 

transformação da pesquisa desenvolvida no decorrer do tempo. Dentro dessa última 

perspectiva surgiu, como veremos, uma necessidade de tornar os exercícios diários 

estimulantes, mesmo com a repetição constante. 

Pessoalmente, poderia dizer que no Núcleo a plástica é um conjunto de exercícios de 

pesquisa sobre si no qual buscamos investigar nosso corpo e voz. Buscamos também um fluxo 

de movimentações corporais e vocais pelo espaço e a partir daí surgem improvisações. Por 

exemplo: iniciamos fazendo movimentos de acordo com a forma da lemniscata (símbolo do 

infinito – semelhante a um “oito” deitado) com uma parte do corpo, depois esse movimento se 

dá em outra parte até que se inicie um fluxo de movimentação em que não se saiba mais em qual 

parte do corpo está o foco da lemniscata. Esse fluxo também pode ser utilizado no trabalho com 

a voz que surge em decorrência de certo movimento e ao mesmo tempo responde a associações 

imaginárias que surgem durante um improviso individual ou coletivo. 



!84

Quando estamos certo tempo acostumados à lemniscata, fazemos o exercício sem 

pensar nessa forma e seguimos em direção a um fluxo de improvisação coletivo ou individual 

ou coletivo/individual, no qual buscamos pesquisar os elementos (tipo de voz, associação 

imaginária, tipo de movimento, relação estabelecida com alguém, com o ambiente), que 

surgem durante o exercício. 

5.2. Outras referências importantes no treinamento 

Gostaria de apontar aqui algumas influências que fizeram parte de meu processo de 

treinamento no Núcleo, visto que considero que ainda existem vestígios dessas práticas em 

meu trabalho: 

Método GDS: Quando me integrei ao Núcleo, em 2012, a ideia inicial era que 

fizéssemos na plástica movimentações corporais baseadas na forma lemniscata. Esta 

indicação veio como uma consequência do trabalho com o Método GDS de Cadeias 

Musculares e Articulares, proposto por Priscilla Duarte. O método de Godelieve Denys-Struyf 

(1931-2009) parte do pressuposto de que o ser humano se organiza em diferentes atitudes 

físicas, associadas a características psico-comportamentais  (DENIS-STRUYFF, 1995, p. 87

13). Baseada nessas atitudes, Denys-Struyf traça um circuito no qual o símbolo lemniscata 

corresponde ao caminho que as tensões musculares fazem pelos grupos musculares do corpo 

(DUARTE, 2009, p. 31). Durante algum tempo (por volta de um ano e meio), nos detemos à 

forma proposta pelo símbolo lemniscata no exercício com a plástica. Fazíamos o exercício 

utilizando como base para movimentação a forma do símbolo lemniscata, buscando um 

movimento fluido. Com o tempo, surgiu à necessidade do treinamento com a voz e aos 

poucos foi se introduzindo a ideia de trabalhar corpo e voz na plástica. Através do método 

GDS também foram propostos exercícios de alongamento e força, que ainda são realizados 

antes dos exercícios plásticos. Esses exercícios foram elaborados a partir de uma avaliação 

física realizada por Priscilla Duarte.  

 O método GDS identifica no corpo humano, de acordo com sua localização, seis cadeias musculares e articu87 -
lares ligadas a pulsões psico-comportamentais, sendo: AM (cadeia Anterior-Mediana) - necessidade de afeto; PM 
(cadeia Posterior-Mediana) - necessidade de ação; PA (cadeia Posterior-Anterior) - necessidade de ideal e emoti-
vidade no sentido de reatividade; AP (cadeia Anterior-Posterior) - emotividade ligada a impulsividade; AL (ca-
deia Anterior-Lateral) - introversão, busca de isolamento e PL (cadeia Posterior-Lateral) - extroversão (DUAR-
TE, 2009, p. 33-34).
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Pilates e canto: Em meio a esse processo, comecei a frequentar aulas de Pilates e 

canto . Estas duas atividades surgiram como necessidades. A primeira foi a uma indicação 88

médica, devido a fortes dores que sentia na coluna; a segunda foi porque comecei a pensar 

que era necessário um melhor entendimento de alguns conceitos musicais surgidos na 

pesquisa. Assim, também comecei a me utilizar na parte inicial do treinamento de alguns 

exercícios tanto do Pilates quanto do canto. 

Dança Odissi: Uma das atividades propostas pela coorientadora Priscilla Duarte foi 

o aprendizado das técnicas de base do teatro-dança clássico indiano estilo Odissi, tradição 

milenar de dança feminina originária do estado de Odisha, no nordeste da Índia (LOWEN, 

2004, p. 11). Nesse estilo, uma única atriz/dançarina, através de posturas corporais 

codificadas, e de uma sofisticada linguagem de gestos, traduz em ações o texto da música que 

acompanha sua dança. 

O objetivo do trabalho não era simplesmente aprender a forma da dança, mas 

perceber as transformações/adaptações que ocorriam em nosso corpo ao apreender aquela 

técnica corporal, tão distante de nossa cultura, mas radicada em processos orgânicos do corpo 

humano. Para mim, este aprendizado serviu para confrontar meu corpo com outro tipo de 

postura corporal, que me era totalmente incomum tanto no âmbito cotidiano quanto no 

extracotidiano. Isto, de certa forma, contribuiu para o trabalho que realizava com a plástica, 

por meio de movimentações diferentes que havia descoberto. 

A partir de abril de 2015, houve uma nova proposta de organização do trabalho no 

Núcleo. Foi sugerido por Ricardo Gomes que cada integrante refletisse sobre sua prática, por 

meio de um pensamento mais consciente sobre o trabalho e sobre si. Questões sobre qual era 

o “denominador comum” para a pesquisa de todos os integrantes do Núcleo surgiram, bem 

como a necessidade de cada um desenvolver um trabalho mais consciente e consistente sobre 

si mesmo. Foi proposto que cada integrante do Núcleo escolhesse uma música de seu 

interesse para que pudéssemos utilizar na pesquisa com a plástica. 

 Ambas as atividades foram realizadas na cidade de Ouro Preto/ MG e não tiveram vínculo com a UFOP. Fiz 88

sessões de Pilates desde a metade de 2014 até o final de 2015 na Clínica de Fisioterapia FisioMais assistida pela 
fisioterapeuta Daniele Lima. Já as aulas de canto foram realizadas durante todo o ano de 2015 e início de 2016 
na Escola SambaPretoChoro Jazz e ministradas pela professora Letícia Afonso. 
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5.3. Diários de bordo 

Exponho por meio desses diários algumas descrições de situações e questões surgidas 

a partir da pesquisa teórico-prática realizada em 2015. A intenção aqui é criar um diálogo 

entre os diários e a bibliografia estudada, de modo a espelhar o esforço de realização de uma 

pesquisa teórico-prática. Há diários referentes ao treinamento coletivo desenvolvido no 

Núcleo, e individual, que realizei em outros horários de trabalho. Há ainda outros que são 

reflexões sobre o trabalho prático e que não estão associados a um dia de trabalho específico. 

Alguns diários se referem à experiência de ministrar, juntamente com meu orientador, a 

disciplina eletiva “Oficina de Criação”, na qual pude experimentar algumas questões ligadas 

ao ensino/aprendizagem do tempo-ritmo no trabalho do ator com alunos que não estavam 

familiarizados com os métodos de trabalho do Núcleo. 

Os diários estão anexos a esta dissertação, numerados em ordem cronológica. As 

questões levantadas neles são diversas, portanto nem todos foram utilizados na discussão. 

Neste capítulo optamos por selecionar fragmentos, de forma a expor as questões levantadas 

no momento do treinamento. Dessa forma, as discussões realizadas adiante são o resultado de 

questões surgidas na prática e que depois foram relacionadas aos outros capítulos presentes 

nesta dissertação. 

5.3.1. Por que treinar? 

No treinamento que realizamos lidamos com nós mesmos e se alguma coisa 
não tem sentido o trabalho torna-se difícil. 
Abdicamos da velha ideia de que não poderíamos sair do símbolo da 
lemniscata. Acho que isso estava nos limitando, nos prendia a uma forma. 
Estava pensando em trabalhar a partir da ideia de aproveitar o próprio ritmo 
do treinamento, prestar atenção e investir nele, investir em algo que surge. 
Isto pode ser interessante, mas tenho que tomar cuidado para não me 
preparar demais, buscar coisas já pensadas e não deixar espaço para 
experimentar aquilo que é inesperado (DIÁRIO I, 11/03/2015). 

No início do diário me refiro a uma busca por um sentido no treinamento. Nessa época 

isso foi importante; marcou a permanência e a saída de antigos integrantes no momento de 

entrada de novos. Esse processo foi importante para o entendimento do significado do 

treinamento. Penso que o trabalho que realizamos nessa época não tinha um sentido utilitário, 
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visto que não queríamos montar um espetáculo. Para permanecer em uma sala treinando 

durante três horas, três vezes por semana, é necessário algo que estimule, senão o trabalho 

torna-se maçante. 

Penso que a arte é também uma forma de expressar a própria existência do artista. Se 

um ator, por exemplo, está em um grupo e é obrigado a fazer coisas que não condizem com o 

seu modo de ser e pensar, haverá uma contradição com a qual deverá lidar. Por isso antes de 

treinar um saber como é necessário pensar o por quê fazer isso. Penso que isso pode definir a 

continuidade ou não de um trabalho. Convencer alguém a treinar não faz sentido porque é 

algo pessoal. Cada um tem que fazer suas escolhas. 

Stanislávski no livro El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la 

encarnación (STANISLÁVSKI, 1997)  fala do trabalho constante do ator como uma forma 89

de aperfeiçoar sua arte. Por isso, assim como em outras formas de arte, deve-se praticar esse 

estudo durante toda a vida. “Por que não estudam as leis da linguagem, por que não cuidam da 

voz, o modo de falar, o corpo? São seu violino, seu violoncelo, seu delicadíssimo instrumento 

de expressividade!” (STANISLÁVSKI, 1997, p. 290) . Assim, a pesquisa atoral se torna um 90

importante trabalho sobre si para o qual o ator deve se dedicar continuamente, servindo a arte 

e não a utilizando como um fim para a vaidade (STANISLÁVSKI, 2011, p. 60). O ator para 

Stanislávski deve trabalhar sobre si como um instrumento a serviço de sua profissão. Sabemos 

que existem muitas questões relativas à ideia de instrumentalização do corpo do ator. Porém, 

para discutir essas problemáticas seria necessária outra dissertação . Podemos, no entanto, 91

afirmar que a visão de treinamento de Stanislávski não se resumia a uma objetificação do ator. 

Ao contrário: propunha um trabalho atoral sensível, autônomo e processual. 

O “sistema” não é um livro de cozinha... Não, é toda uma cultura, na qual 
devemos nos criar e educar durante anos. Não é algo que se pode aprender 
ao pé da letra; há que assimila-la, absorvê-la e passar-la à carne e ao sangue, 
até chegar a uma transformação orgânica, ao atuar em cena 
(STANISLÁVSKI, 1997, p. 294).  92

 Cf. Nota 20, p. 26.89

 ¿Por qué os artistas dramáticos no hacen lo mismo? ¿Por qué no estudian las leyes del lenguaje, por qué no cuidan 90

de la voz, el modo de hablar, el cuerpo? ¡Son su violín, su violoncelo, su delicadíssimo instrumento de la expresividad! 
 Na dissertação de Priscilla Duarte O treinamento do ator: do corpo como instrumento ao corpo como experi91 -

ência podemos encontrar várias discussões a esse respeito.
 El “sistema” no es un libro de cocina... No, es toda una cultura, en la que hay que criarse y educarse durante 92

años. No es algo que se pueda aprender al pie de la letra; hay que asimilarla, absorberla y palarla a la carne y a la 
sangre, hasta llegar a una transformación orgánica, al actuar en scena.
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Dessa forma, o ator não deveria aperfeiçoar apenas sua voz e seu corpo tecnicamente 

para atuar bem, mas modificar sua própria existência, criando uma espécie de comportamento 

atoral natural. 

Com Grotowski também podemos notar esse empenho pessoal contínuo no 

treinamento, como no período da Arte como Veículo. No Workcenter of Jerzy Grotowski and 

Thomas Richards, onde 

(…) um pólo de trabalho é dedicado à formação (no sentido da educação 
permanente), no âmbito dos cantos, do texto, das ações físicas (análogas 
àquelas de Stanislávski), dos exercícios “plásticos” e “físicos” para atores 
(GROTOWSKI, 2007, p. 232). 

De acordo com a tradição dos Teatros-laboratório, Stanislávski e Grotowski são 

considerados diretores-pedagogos de atores. Mais do que a transmissão técnica de seus 

conhecimentos, eles estavam buscando a formação de artistas. 

Dentro dessa perspectiva de formação, Grotowski e Stanislávski utilizavam o tempo-

ritmo em seu treinamento. Como já visto, para Stanislávski era essencial que o ator fizesse 

exercícios diários de ritmo para aperfeiçoar o método das ações físicas . No treinamento do 93

Workcenter, o trabalho com o tempo-ritmo está presente nas ações físicas e nas canções. 

Realizei uma oficina com Alejandro Tomás Rodriguez e Robin Gentien, integrantes 

àquela época do Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards . Na ocasião, lembro 94

que fizemos o simples exercício de andar pelo espaço de acordo com o tempo-ritmo proposto. 

“Tempo-ritmo! Tempo-ritmo!”, Alejandro dizia. Ele fazia movimentos lentos e rápidos e 

tínhamos que acompanhá-lo. Ao mesmo tempo, ele estabelecia uma espécie de jogo por meio 

do qual não pensávamos em tempo-ritmo, mas em estar atentos e reagir ao que ele fazia. 

Estávamos fazendo ações físicas com o simples exercício de andar pelo espaço. Lembro, 

também, que no momento das canções ele sempre falava que o tempo-ritmo deveria ser 

diferente a cada momento. Isso parecia estar relacionado a cantar as canções fazendo delas 

ações físicas e estabelecendo uma espécie de jogo de ação e reação. Cantava-se a mesma 

 Cf. Capítulo 3.93

 De 03 a 07 de junho de 2015 participei do workshop “Comportamento Orgânico”. A oficina teve carga horária 94

de 20 horas e foi realizada na sede do Amok Teatro, no Rio de Janeiro.
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canção diversas vezes, mas a cada momento com um tempo-ritmo novo, a cada momento uma 

ação/reação diferente. Quando isso acontecia ele deixava o trabalho continuar . 95

Hoje foi o primeiro dia de prática desde que fiz a oficina com o Alejandro. 
Fiz os alongamentos do método GDS e Pilates rapidamente. Para mim hoje o 
mais importante foi a escuta e o jogo com os integrantes. Lembrei do 
exercício em que Alejandro nos pedia para prestarmos atenção em seu 
tempo-ritmo. Era uma coisa dinâmica, como um jogo. Ele nos influenciava 
com seu tempo-ritmo e era dinâmico. O simples exercício de andar pelo 
espaço ganhava vida. 
Talvez B. estivesse desgastada com o trabalho, porque a plástica já estava se 
tornando mecânica há muito tempo para ela. 
A oficina serviu para ver algumas coisas que realmente importam, como 
quando não é o movimento pelo movimento. É ação física. Acho que já tinha 
experimentado alguma coisa assim mas não tinha uma clareza prática sobre 
isso, o quanto isso é importante. Isso me deixou um pouco em crise com a 
plástica, pois muitas vezes faço o movimento pelo movimento. De alguma 
forma no Núcleo, sempre buscamos dar um significado, mas isso quando 
parecemos entrar em um fluxo. Na oficina, Alejandro já interferiu assim que 
notou que o que eu fazia não tinha significado. Disse a ele que estava 
buscando, ele me respondeu dizendo que não era uma questão de buscar. 
Preciso digerir isso melhor. De que forma posso aproveitar isso na plástica? 
(DIÁRIO XI, sem data). 

Atualmente, refletindo com mais calma, penso que Alejandro queria que eu reagisse, 

que fosse algo espontâneo. Na época não entendi o porquê, e quando olhei para Jorge – outro 

integrante do Workcenter na época, que estava participando da oficina – ele disse para 

continuar a cantar. Penso que eu não havia compreendido naquele momento que havia na ação 

de olhar para o outro a possibilidade de contato, que ajudaria no trabalho de ação física e 

tempo-ritmo do canto. 

Ao falar da lemniscata como uma forma que nos prendia, penso que isso esbarra 

também na necessidade que tínhamos de tornar o treinamento vivo, com um tempo-ritmo. 

Havíamos chegado a um ponto em que os exercícios que fazíamos não eram estimulantes e 

não contribuíam para o nosso trabalho criativo.  

Creio que notávamos a mesma necessidade de Grotowski no treinamento do 

espetáculo Sakuntala: certa interioridade. Entretanto, diferente de Grotowski no início do 

Teatro Laboratório – mas seguindo seus ensinamentos – buscamos desde o início associações. 

A inserção do método GDS por Priscilla Duarte contribuía para isso, visto que um de seus 

 Gostaria de deixar claro que utilizo algumas lembranças que são resultados de anotações e reflexões tomadas 95

por mim, que a oficina não se resumiu ao que digo aqui e que muitas passagens podem ter outras perspectivas 
que não as minhas. Essas lembranças são o reflexo de apenas uma experiência.
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motes principais concerne à associação do corpo a características psico-comportamentais. De 

início, a plástica com a lemniscata era um desafio e era estimulante, entretanto, com o passar 

do tempo, deixou de se tornar um desafio e se tornou automática. 

Talvez tenha nos faltado nesse momento um cultivo do “aprender a aprender” ao qual 

se refere Barba, que penso estar associado a este trabalho sobre si, que naquela época 

começávamos a compreender. A questão é que além de fazer os exercícios, era preciso se 

preocupar em como fazer tais exercícios. De acordo com Féral (2000, p. 53), o tempo é outro 

princípio importante para o treinamento, visto que é através dele que o ator irá descobrir 

melhor a si mesmo. Entretanto, esse tempo não se relaciona apenas à duração de um 

treinamento, por exemplo, mas a toda uma atitude que o ator pode ter em sua profissão. Com 

isso o trabalho sobre si se torna também uma forma de treinamento que o ator pode utilizar 

durante toda sua vida. 

Penso que naquele momento de crise iniciei meu processo de subjetivação daquilo que 

aprendia, visto que era necessário criar um significado para o treinamento que realizava. 

Lembrei da Pri. Talvez lidar com diferentes ritmos nos ajude como atores a 
sermos mais flexíveis... Flexíveis em que? Na vida? Na arte? No 
treinamento? 
Lembrei das falas do Ricardo. Desde que começamos a fazer o trabalho. 
Tentei abrir a escuta para aquilo que achava intuitivamente que era ritmo. 
Agora me deparo com a capacidade de adaptação que certos ritmos exigem. 
Às vezes não são orgânicos e precisamos nos adaptar a eles e conseguimos 
fazer com que eles se tornem mais especiais para nós. B. me faz um 
apontamento muito interessante quando me questiona que ritmo é esse. 
Penso que o trabalho do treinamento é justamente abrir a escuta, estar aberto 
para isto, os tempos-ritmos, palmas, modos de movimento ou pausas. Mas 
isso tudo tem que ter uma certa “qualidade”, não é movimento, é ação. Ação 
em movimento ou parada, algo que possui vida. Nós atores, estamos 
treinando para conseguir lidar com isso da melhor forma possível quando 
“isto” surgir. Na verdade penso que o treinamento é o lugar onde estamos 
nos condicionando para ser mais sensíveis e aptos a deixar surgir e lidar com 
tudo isso. [...] 
Com o tempo, um ambiente mais seguro e confortável toma conta da 
atmosfera do treinamento (DIÁRIO XII, 17/06/2015). 

Quando era jovem, Grotowski fez interpretação no instituto Estatal de Teatro da 

Polônia, lá desenvolveu um estúdio, no qual fez pesquisas em torno do “método das ações 

físicas” de Stanislávski. Segundo Richards (2012, p. 5), Grotowski nunca se esqueceu dos 

pensamentos de Stanislávski sobre a necessidade de uma “estrutura consciente” no trabalho 

do ator. Como bom ladrão que era (ele próprio afirma isso no texto Resposta a Stanislávski), 
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conseguiu elaborar uma apropriação e transformação do trabalho de Stanislávski. Igualmente 

a isso, penso que a crise surgida no Núcleo em relação à plástica estava relacionada à falta de 

apropriação do exercícios.Quando isso começou a surgir, o treinamento ganhou mais sentido. 

5.3.2. Estrutura e espontaneidade no treinamento 

Penso o treinamento do ator como uma forma de buscar certa consciência de nosso 

ofício e ao mesmo tempo mecanismos que propiciem a criação. Algo tão difícil, mas 

necessário. De certa maneira, também lidamos com um caráter abstrato e ao mesmo tempo 

concreto (a estrutura consciente) no trabalho com as ações físicas. Levando em conta que uma 

partitura é composta de ações físicas, Motta-Lima (2005, p. 61) argumenta que a estrutura 

presente em uma partitura nunca será totalmente consciente para o ator, pois a própria 

estrutura deverá guiar o ator para aquilo que é desconhecido, no momento de sua execução, 

dando assim “vida” à sua ação e abrindo-o para coisas espontâneas. A partitura seria uma 

tentativa, como já nos adianta o título do artigo de Motta-Lima, de conter o incontível. 

A pergunta é: de que modo “estruturar” quando a “estrutura” visa, ao mesmo 
tempo, refazer um fragmento, retornar a uma experiência vivida pelo ator, e 
permitir que essa experiência continue guiando-se (como toda experiência) 
pelo que é desconhecido, o que não está determinado a priori? (MOTTA-
LIMA, 2005, p. 61). 

Aqui, parece que as questões entre treinamento e partitura se cruzam, mas qual a 

diferença entre um e outro? 

No trabalho do Núcleo, a ação física tem sido algo inerente ao treinamento. Na 

pesquisa que realizamos, nos cantos, na plástica, estamos a todo o momento tentando chegar 

às ações físicas. Talvez por isso as coisas pareçam se misturar. 

Não chegamos a formalizar o trabalho realizado, mas a própria rotina de treinamento 

começou a gerar uma espécie de dinâmica própria. Chegamos a um ponto no qual, em grande 

parte do tempo, não era mais necessária uma liderança de minha parte. Começamos a repetir o 

treinamento dia a dia e algumas coisas foram permanecendo. O que permaneceu foram 

algumas atitudes que faziam o jogo fluir. Não chegamos a estruturar explicitamente essas 

atitudes que surgiam do jogo. Elas não foram fixadas, apenas aconteciam novamente e 
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escolhemos ficar com elas. Como exemplo disso, posso citar que depois que alguém cantava 

sempre buscávamos um tempo de digestão do tempo-ritmo que a música havia gerado, de 

forma que ficávamos em silêncio até que aquela influência passasse, até que alguém 

começasse outra canção. Era muito claro quando o início de uma nova canção estava dentro 

de um tempo-ritmo adequado e quando não estava. Isso estava relacionado a uma escuta do 

grupo. Quando alguém não escutava e começava fora do tempo-ritmo, não apenas para alguns 

daqueles que estavam dentro do jogo, como para Ricardo Gomes, era como se houvesse um 

“atropelamento” de algo. Então, não havia jogo, não havia fluxo, não havia tempo-ritmo, não 

havia ação física. Para que um movimento tenha o tempo-ritmo justo, tornando-se ação física, 

é preciso criar o ambiente propício. Criar ninhos que se tornem confortáveis para que os 

filhotes possam crescer. Filhotes tão frágeis e cheios de vida, que se não forem bem cuidados 

definham.  

Quando digo no Diário I sobre a necessidade de buscar um ritmo que surge, penso que 

isso se relaciona a uma busca por uma espécie de espontaneidade rítmica no treinamento. 

Como se existisse uma maneira de trabalhar sobre o ritmo que surge naturalmente, um tempo-

ritmo complexo. Nos primeiros encontros cheguei a propor um ritmo externo durante a 

plástica, mas aquilo não foi estimulante para os atores porque não consegui estabelecer uma 

conexão com eles, ou mais do que isso, não conseguimos nos escutar. Muitas vezes quando se 

vê o trabalho de fora, imaginamos algo totalmente diferente do que os atores estão vivendo. 

Logo, intervir com algum ritmo às vezes pode ser interessante, mas às vezes pode ser um 

desastre. Percebi que na situação em que nos encontrávamos seria talvez mais interessante 

aproveitar os ritmos que surgiam durante as improvisações.  

Assim, quando me questionei sobre como lidar com as propostas rítmicas que uma 

atriz trazia, estava pensando em como proceder metodologicamente. Quando a atriz trouxe 

um ritmo bem marcado percebi que os próprios atores poderiam propor ritmos e assim 

poderíamos ter a experiência do contato e diálogo com os ritmos de outros. Não era 

necessário propor um ritmo externo. Kusnet (1985, p. 96) já havia falado que o improviso é 

uma das formas do ator conseguir um tempo-ritmo. Sob essa perspectiva, ele propõe que o 

ator saiba depois como fixá-lo. Entretanto, esse é outro processo que não chegamos a concluir 

nessa pesquisa. 
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Stanislávski aponta outra forma do ator lidar com o tempo-ritmo através do seu 

treinamento. Em sua última fase de trabalho, quando um de ator lhe questiona sobre como ele 

dominava tão bem o ritmo, o diretor russo deixa claro que isso deveria ser feito. De acordo 

com Toporkov (2016, p. 195), Stanislávski deixa clara a importância do treinamento sobre o 

ritmo para o ator, principalmente se este quiser dominar as ações físicas, mas ele deveria estar 

ligado também ao trabalho constante sobre si mesmo. 

Stanislávski, que tentava das mais variadas maneiras colocar-me no caminho 
certo, acabou por demonstrar impressionantemente sua própria capacidade 
de dominar os diferentes ritmos […]. A ação era a mesma, mas os ritmos 
completamente diferentes, e Konstantin Serguêevich era capaz de fazer esses 
exercícios na ordem em que bem entendesse: seguindo uma linha crescente, 
decrescente ou intermitente do ritmo, como quisesse. Era muito convincente. 
Eu vi e entendi que ele havia dominado tudo aquilo graças a um trabalho 
incansável sobre si mesmo. Vi a maestria, vi a técnica, a autêntica a sensível 
técnica de nossa arte (TOPORKOV, 2016, p. 58). 

Ao que parece, o treinamento realizado por Stanislávski, além de expandir a percepção 

do ator sobre seu ritmo pessoal, aumentaria sua capacidade de expressão rítmica, através de 

ações realizadas em diversos tempos-ritmos. Penso que isso talvez não aconteça de forma 

direta, mas indiretamente, por meio de uma memória que o ator irá adquirir; uma espécie de 

repertório que será útil em seu trabalho. Não é a expressão da criação do ator, mas algo que 

contribuirá para um artesanato fundamental que propõe as bases para a criação. Como diz 

Richards (2012, p. 6) se referindo a um provérbio russo. “se você vai até o quintal, olha para o 

céu, e salta até as estrelas, só pode cair na lama. Muitas vezes a escada é esquecida. A escada 

deve ser construída”. Nesse caso o ator deverá aprender a técnica e esquecê-la enquanto cria. 

Como um pianista que consegue ultrapassar as dificuldades técnicas para expressar sua arte 

em forma de música. Como afirma Toporkov (2016, p. 58), músico de formação: “Lembro-me 

muito bem da sensação de satisfação de quando finalmente se consegue aquecer os dedos, que 

adquirem confiança, flexibilidade e agilidade”. 

Mas essa habilidade não deve ser utilizada como um fim. Ela é uma forma de técnica 

através da qual a criatividade do ator irá fluir. Quando a atriz propunha no Núcleo o ritmo 

com as palmas ou pés, havia um processo de aprendizagem daquela nova possibilidade 

rítmica. Em seguida, aquele pulso proposto gerava uma reação em cadeia. Eu tentava 

responder com o ritmo dos meus pés, por exemplo, outro ator contribuía com a voz, formando 
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assim uma miscelânea de tempos-ritmos individuais que compõem um tempo-ritmo 

complexo, como se estivéssemos executando aquele exercício proposto por Stanislávski com 

vários metrônomos. Mas o importante era que as coisas funcionavam quando havia uma 

escuta de todo o grupo. Cada um respondia e reagia de maneira a manter o funcionamento 

daquela complexidade de tempos-ritmos. 

Naquela época do treinamento, eu ficava buscando formas de dar significado ao pulso 

que fazíamos. Agora penso que, no trabalho com o tempo-ritmo durante o improviso, o mais 

importante é o jogo que se estabelece no treinamento. Quando isso acontece imaginamos 

coisas sem esforço. 

Chegamos, fizemos alongamento, nos aquecemos. Estávamos S., N. e Eu. 
Tentei perceber os dois. Propus que utilizássemos as músicas escolhidas 
como um elemento a mais no trabalho com a plástica. E que não 
interrompêssemos o trabalho para fazer isso. A ideia era que através disso 
pudéssemos trabalhar tempo-ritmo surgido nas canções em meio aos 
exercícios plásticos, buscando um fluxo de experiências rítmicas; o ritmo da 
plástica, das palmas, canções (DIÁRIO XVII, 28/08/2015). 

Qual a diferença entre fazer um treinamento com música e um treinamento sem 

música? O treinamento com música, de início, parece facilitar as coisas quando é uma 

novidade. Quando é uma canção que o professor ou diretor trazem para a sala, por exemplo. 

Mas quando o ator começa a trabalhar com uma determinada música, com o passar do tempo 

essa música perde o status de novidade e então é preciso buscar algo que mantenha seu 

frescor. Quando a música perde o status de novidade em sala de ensaio ou treinamento é como 

se só escutássemos a sua métrica, não há nada que a preencha. Então, o trabalho será o de 

encontrar algo que a preencha. No Núcleo, buscar a relação com os colegas parecia uma 

forma de encontrar um tempo-ritmo para a canção, porque a canção deixava de ser 

simplesmente canção para se tornar uma ação física.  

5.3.3. Tempo-ritmo e contato 

Foi muito difícil trabalhar sozinha. Os pensamentos de fora da sala não 
saiam de minha cabeça. Treinar sozinha revela o quanto podemos nos 
enganar. Poderia ficar aqui me enganando, pensando em qualquer coisa 
enquanto fazia os exercícios. Mas não estou cumprindo horário. Venho para 
sala experimentar. Sinto que preciso de coordenadas mais precisas. Talvez da 
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próxima vez eu possa começar com a plástica e depois passar para as coisas 
que quero experimentar como um fluxo. As coisas parecem confusas. Como 
trabalhar o ritmo sem que ele se torne mecânico? Iniciei o treinamento 
fazendo a plástica, e como de costume, iniciei com o corpo, soltar a voz hoje 
foi mais difícil, estava meio travada. Enquanto fazia a plástica tentei acelerar 
o movimento, ou fazer mais lento de forma que isso me levasse a um ritmo 
que fosse estimulante. Mas isso fica sem sentido e parece que isso se agrava 
quando estou sozinha. Estou pensando demais enquanto faço (DIÁRIO III, 
27/03/2015). 

Talvez no momento descrito no trecho acima a noção de “contato” pudesse ter ajudado 

em algo. Mas qual a relação do contato com o tempo-ritmo? Como manter espontaneidade do 

contato sem sair da partitura? Essa discussão parece ser interessante se relacionada ao tempo-

ritmo.  

Em um texto citado por Motta-Lima (2012, p. 199-200), Ouaknine afirma que, depois 

que os detalhes da partitura são fixados e ela pode ser repetida com organicidade, pode-se 

mudar seu tempo-ritmo. Explica que no momento em que o ator consegue repetir as ações 

com lembranças e associações, a partitura provocaria nele uma abertura em direção aos outros 

atores, visto que essas ações se tornariam psicofísicas, ou seja, ação física. “Sua voz, seus 

gestos, sua expressão eram, então, modificados, determinados por aquelas associações 

pessoais, por sua motivação” (MOTTA-LIMA, 2012, p. 199).  

Essa modificação psicofísica traria como consequência fazer com que o ator não 

estivesse preso a si mesmo, mas aberto aos outros atores. De certa forma, haveria uma 

condução para e pelo contato do ator com os outros, visto que o trabalho era direcionado ao 

estímulo de associações no ator e essas associações se confrontariam com o outro ator, 

fazendo com que ele estabelecesse sua partitura através do contato. O que isso significa em 

termos práticos referentes à ação física e ao tempo-ritmo?  

Penso que a ideia é que se mantivesse um padrão de associações, que ligadas ao 

contato se modificariam. Segundo Mario Biagini (apud MOTTA-LIMA, 2005, p. 62), o que 

irá se estruturar serão as associações e impulsos surgidos, mas não há uma divisão entre 

aquilo que é exterior e aquilo que é interior. Ao mesmo tempo, esse contato com o outro ator 

provocaria uma presentificação de sua memória, tornando-a não uma lembrança do passado, 

mas algo que realmente acontece naquele momento. Dessa forma, quando Ouaknine fala que 

o tempo-ritmo poderia ser diferente, penso que ele estava diretamente ligado às modificações 

surgidas pelo contato de um ator com o outro. Ou seja, o contato com o outro provocaria uma 
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modificação do tempo-ritmo da partitura. Dessa forma, haveria algo que permaneceria, mas 

ao mesmo tempo algo que permitisse a maleabilidade daquela ação física. Assim, como 

afirma Motta-Lima (2005, p. 63), construir uma partitura não é deixar tudo consciente, “e sim 

um processo de construção de âncoras, de pontos de referência que evitam a dispersão, 

impõem uma direção”. 

Mas seria possível outra forma de modificar o tempo-ritmo que não a do contato? Se 

pedirmos para um ator mudar a velocidade de sua ação física, por exemplo, isso pode influencia-lo 

de certa maneira, causando uma mudança em suas associações? Stanislávski exemplifica essa 

hipótese no exercício em que Tórtsov propõe diferentes ritmos para seus alunos. 

Estão bem? Sabem jogar agora? É divertido? – disse Tórtsov, rindo. Vocês 
veem, eu sou como um mágico. Eu não só domino os músculos de vocês, 
mas também o sentimento, o estado de ânimo! Posso fazer vocês dormirem à 
minha vontade e trazê-los para o maior excitação, fazer vocês suarem bicas – 
Arkady Nikolayevich brincou. 
Porém, não sou um mágico: é o tempo-ritmo que possui uma força 
milagrosa. É ele que atuou sobre o estado de ânimo de vocês – resumiu 
(STANISLÁVSKI, 1997, p. 138).  96

Quando penso em tempo-ritmo já pressuponho uma rítmica complexa. Mas podemos 

mudar algumas características deste tempo-ritmo enquanto fazemos uma determinada ação 

propondo diferentes ritmos para o ator, como no exemplo acima. Nesse caso, poderíamos 

dizer que o ator chegaria a diferentes estados de presença através dos diferentes ritmos em 

que realizou suas ações. Isso significa que os diferentes ritmos impostos do exterior 

modificariam o tempo-ritmo das ações físicas. O tempo-ritmo dos atores seria modificado 

pelo contato que teriam com as batidas dos ritmos propostos. 

De alguma maneira, interpreto que isso se relaciona à ideia de Molik (2012, p.47), de que 

as circunstâncias em que o ator se encontra influenciam diretamente o ritmo. Segundo ele, através 

de exercícios de treinamento que propõe ao ator, em diferentes circunstâncias, o ritmo se modifica. 

Se você estiver, por exemplo, no meio de um prado ensolarado, você deve ser 
leve; você realiza a mesma ação do mesmo modo que uma borboleta. O ritmo 
depende das circunstâncias em que você se encontra (MOLIK, 2012, p. 47). 

 ¿Y bien? ¿Saben jugar ahora? ¿Es divertido? – dijo Tórtsov, riéndose- Ya ven, soy como un mago. ¡No solo 96

domino los músculos de ustedes, sino también el sentimiento y el estado de ánimo! Puedo haceros dormir a mi 
voluntad y llevaros a la mayor excitación, hacerle sudar as mares – bromeó Arkadi Nikoláievich. 
Pero no soy un mago: es el tempo-ritmo el que se posee una fuerza milagrosa. El es el que actuó sobre el estado 
de ánimo de ustedes – resumió.



!97

Stanislávski (1997, p. 151) sugere que o ator inicie seu treinamento sobre o ritmo 

começando com exercícios que despertem a existência de diferentes ritmos . Para isso, pede, 97

por exemplo, que o ator faça exercícios com mais de um metrônomo, que imagine diferentes 

pulsos tanto para as ações internas quanto externas. Além disso, sugere para o ator que se sua 

ação exigir diferentes tempos-ritmos, ele recorra a recursos físicos como uma forma de não se 

confundir, visto que os “movimentos físicos se captam mais facilmente e são mais 

perceptíveis” . Assim, se ator tem que realizar uma cena em que o tempo-ritmo ritmo externo 98

é lento e o tempo-ritmo interno é agitado, ele poderá movimentar apenas os dedos da mão de 

forma discreta, para marcar o tempo-ritmo interno, facilitando seu trabalho. Entretanto, afirma 

que nem sempre essa metodologia será possível, visto que nem sempre o ator terá condições 

de fazer uma ação externa para marcar o tempo-ritmo da ação interna. 

Hoje só estávamos eu e S. Alongamos-nos. Eu com alguns alongamentos do 
Método GDS. S. com seus alongamentos do Yoga. Com as aulas de canto 
tenho a necessidade de trazer alguns exercícios vocais que vão se inserindo 
aos poucos na plástica. Tem dias que a voz flui e parece que estes exercícios 
não são tão necessários. Outros dias, soltar qualquer som parece muito 
difícil. Acho que isso pode ter a ver com o estado emocional. Nos dias 
difíceis o aquecimento vocal é uma espécie de esforço para ajudar no 
trabalho. 
[…] Chegamos à blablação e à improvisação de cenas... Não sei se isso é 
bom ou ruim. Improvisamos com o bater de palmas e pés. E também com a 
voz. Enquanto dialogávamos com a blabação pensava no ritmo. Às vezes 
não pensava, apenas fazia. Às vezes me pego pensando na prática enquanto a 
faço, acho que isso não é bom. 
Hoje não trabalhamos com uma canção (DIÁRIO XIV, agosto de 2015). 

O que é pensar o ritmo? Às vezes tenho a sensação de que estou no tempo-ritmo certo 

quando estou em um fluxo de movimentos coerentes com a ação e reação do jogo 

estabelecido. Às vezes penso em uma batida interna. Perceber o ritmo da sala é perceber os 

outros. Perceber como reagir aos outros, mas tudo isso deve ser muito rápido e deve acontecer 

em um fluxo. 

Stanislávski propõe que, depois da noção rítmica adquirida, o ator renuncie aos 

métodos de contagem mental mecânica do ritmo. 

 Cf. Capítulo 3.97

 Los movimientos físicos se captan más fácilmente y son más perceptibles.98
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Como o tempo, quando o sentido do tempo e do ritmo forem se afirmando, 
vocês mesmos renunciarão a este método tosco e o substituirão pela mais 
refinada conta mental (STANISLÁVSKI, 1997, p.152).  99

O mestre russo propõe, então, que o ator justifique os ritmos através das circunstâncias 

dadas, pois estas o ajudarão a fixar diferentes tempos-ritmos, sem que para isso utilize uma 

conta mental. 

Depois de ter encontrado a linha das circunstâncias dadas, da ação 
central e do subtexto, já não pensava mais em conta, no tempo e no 
ritmo, apenas vivia naturalmente no tempo-ritmo estabelecido 
(STANISLÁVSKI, 1997, p. 153).  100

Há ainda diferentes tipos de contato, que nem sempre existem em relação a algo 

externo ao ator. Do mesmo modo, o ritmo que estimula o ator não precisa ser necessariamente 

externo. É possível, por exemplo, que o próprio ator proponha para si mesmo diferentes 

ritmos. A questão é que ele deverá fazer com que esse ritmo seja tão estimulante quanto um 

ritmo externo, inesperado. Deverá ter cuidado para não bloquear sua criatividade com um 

controle racional de suas ações. Antes, precisa se deixar guiar pelo próprio ritmo que propõe e 

buscar o contato com alguma coisa, sem perder a precisão rítmica. Nesse caso, a ação parte da 

relação do ator consigo, mas é preciso se deixar levar. 

Na oficina com Alejandro Tomás Rodrigues era diferente quando eu estava cantando 

em relação a algo, e quando estava cantando tentando fazer algo, ou buscando alguma coisa. 

A ação física parece acontecer quando a deixamos acontecer. Quando não estou pensando em 

como conseguir fazer a ação física, mas quando aquilo simplesmente tem uma intenção e não 

preciso pensar em qual intenção deve ter.  

Nesses casos, para haver o contato com algo é preciso um estado constante de jogo 

de ação/reação. Lembro de uma improvisação que realizei com B há um tempo. Não tinha 

uma motivação clara dentro de minha imaginação que pudesse descrever com palavras, 

mas algo muito físico nos colocou em um estado em que estávamos conectadas. Penso 

que isso surgiu quando começamos a agir e a reagir uma em relação à outra, a estabelecer 

um jogo em que uma fazia algo e a outra respondia, mas não necessariamente nessa 

 Con el tiempo, cuando el sentido del tempo y del ritmo se vaya afirmando, ustedes mismos renunciarán a este 99

método tosco y ló reemplazarán por la más refinada cuenta mental.
 Después de Haber hallado la línea de las circunstancias dadas, de la acción central y de subtexto, ya no pen100 -

saba más en la cuenta, en el tempo y el ritmo, sino que vivia naturalmente en el tempo-ritmo establecido.
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ordem. Estávamos interagindo, tanto vocal quanto corporalmente. Talvez isso ajude a 

entender o processo que faz com que um exercício deixe de ser simplesmente mecânico 

para se tornar algo que tenha vida. O jogo, a relação, a complexidade rítmica parecem 

estar ligados a isso. 

O contato com um ritmo, seja de uma forma exterior ou interior, que faça surgir 

uma ação física e, consequentemente, um tempo-ritmo, pode causar reações não apenas 

no ator, mas também no espectador. Lembro de uma das primeiras cenas do espetáculo 

Nós, do Grupo Galpão, que possui um ritmo que provocou em mim um estado de 

apreensão e atenção, mesmo que o que estivessem fazendo não tivesse um significado 

lógico, enquanto dramaturgia. 

Gostaria de apontar para outra questão. Se o tempo-ritmo de uma ação física pode 

ser modificado através do contato e o tempo-ritmo pode ter uma influência direta sobre os 

estados internos do ator, o que significa quando Stanislávski diz que é necessário encontrar 

um tempo-ritmo certo para determinada ação física? (STANISLÁVSKI, 1997, p. 140) E 

quando Grotowski (2012, p. 236-237) diz que no trabalho com os cantos de tradição existe 

um tempo-ritmo preciso que é necessário encontrar? Ao falarem de tempo-ritmo, Grotowski 

e Stanislávski parecem se relacionar a algo extremamente complexo, algo que possui 

simultaneamente métrica e fluxo. Remeto-me aqui à afirmação de Ana Paris, de que haveria 

alguns aspectos do ritmo que estariam menos ligados a ideia de métrica . O que suponho 101

quando Grotowski e Stanislávski dizem que haveria um tempo-ritmo certo ou preciso, é que 

existe dentro da própria concepção de tempo-ritmo a ideia de algo que deve se repetir e ao 

mesmo tempo variar. Neste caso, o que deve variar estaria ligado ao contato: “Nada para si, 

tudo para o parceiro” (TOPORKOV, 2016, p. 89). O que se repetiria estaria ligado a algo 

que caracteriza a ação física do ator, tanto corporal quanto vocalmente. Por isso 

Stanislávski previne que o tempo-ritmo pode ser uma faca de dois gumes, pois pode tanto 

ajudar, – quando se encontra o tempo-ritmo certo –, quanto prejudicar – quando o tempo-

ritmo utilizado em uma ação física (e poderíamos acrescentar: ou em um determinado canto 

de tradição) não é adequado. No trecho a seguir, Grotowski parece se referir a esse caráter 

intangível do tempo-ritmo: 

 Cf. Capítulo 3.101
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Não se trata só de captar a melodia com a sua precisão, se bem que sem isto 
nada seja possível. Deve-se encontrar também um tempo-ritmo com todas as 
suas flutuações dentro da melodia. Mas, sobretudo, se trata de algo que é 
uma sonoridade certa (GROTOWSKI, 2007, p. 235-236). 

Neste contexto as “flutuações” podem ser interpretadas como algo que está além e 

acontece em paralelo àquilo que é métrico, dando ao tempo-ritmo seu caráter complexo. 

5.3.4. Energia e tempo-ritmo 

Propus que os alunos utilizassem a voz surgida na plástica para influenciar 
os outros e que os outros reagissem a isso, causando uma reação em cadeia. 
Propus que alternassem o propositor, que deveria lidar com isso como um 
jogo. A ideia era que cada um utilizasse sua energia/ritmo, e que ao entrar 
em contato com o outro ela fosse modificada. Parti do pressuposto de que 
cada um tinha um tipo de energia/ritmo a oferecer ou propor. Se tivesse 
investido mais na plástica talvez tivesse mais aspectos positivos como uma 
coluna mais flexível ou mais variações de voz. O ritmo, o som, a música que 
inseri no final do exercício ajudaram a fazer com que permanecêssemos 
presentes. Os alunos ficaram menos cansados, como se não estivessem 
prestando atenção a isso. Tenho que bolar algo para que não prestem atenção 
quando estão cantando, pois quando prestam atenção em si é como se uma 
tensão surgisse (DIÁRIO II, 18/03/2015). 

Há neste trecho uma questão que gostaria de discutir. Coloco as palavras energia e 

ritmo como substantivos similares. Como assim?  

Hoje penso que energia e ritmo são coisas diferentes, mas que acontecem juntas e 

interdependentes. Não sei se é possível entender a ordem em que eles se manifestam, mas 

talvez seja possível dar enfoque a uma determinada característica que consequentemente irá 

influenciar os outros elementos presentes no trabalho do ator, visto que tudo está interligado. 

Isto seria de alguma forma uma maneira de trabalhar sobre o tempo-ritmo de forma indireta. 

No treinamento estava buscando trabalhar com diferentes energias. O que 
era energia para mim naquele momento? Uma força que me fazia mover de 
diferentes formas. A voz era uma consequência dessa forma. Às vezes a voz 
também influenciava o movimento. Durante o treinamento tentava também 
parar de forma repentina para sentir o que acontecia. Ainda não sei se isso é 
bom no sentido da organicidade, temo chegar a um lugar mecânico fazendo 
isso. Ao mesmo tempo, quando parava de repente tinha uma percepção 
maior daquilo que eu e os outros estávamos fazendo. 
Queria trabalhar com a música, mas ela não estava memorizada. Veio a 
mente que a música parecia ser uma forma de trabalhar com a “energia” sem 
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uma interferência maior do pensamento. Digo aquele pensamento de alguém 
que diz para mim mesma fazer certas coisas (DIÁRIO X, 14/05/2015). 

Como já discutido, parece haver uma relação entre a energia e a ideia de fluxo. De 

acordo com Ana Paris (2010, p. 10), um dos elementos ligados à fluidez do ritmo seria a 

intensidade, ou seja, “o quão forte ou fraco um som é tocado e reverbera no espaço e tempo – 

é um elemento importante para o ritmo, tanto na sua constituição e percepção, quanto na ação 

sobre ele” (PARIS, 2010, p. 27). 

Poderíamos dizer que a energia estaria relacionada à intensidade, visto que a energia 

está diretamente ligada à força. Em uma perspectiva lógica, quanto mais força tem um 

movimento, mais energia e intensidade ele terá. 

Em relação ao tema desta dissertação, se realizo uma ação física que é caracterizada 

por um tempo-ritmo, posso dizer que dentro de um tempo-ritmo poderei variar a energia 

necessária à execução da ação física. Assim, essa variação poderá influenciar na maneira 

como acontece determinado tempo-ritmo, mesmo que isso não mude sua métrica.  

Molik exemplifica a relação entre energia e ritmo no treinamento da seguinte forma: 

O ritmo no treinamento geralmente funciona desta maneira. Você pode 
trabalhar com ritmos diferentes e se o ritmo produzir um determinado efeito 
de leveza, trabalhamos muito levemente, mas com bastante energia. Isso 
significa que o corpo deve ser muito leve, mas a ação deve ser plena, deve 
ser precisa, mas muito leve e o ritmo deve ser bem rápido. Se você 
desacelerar, a energia lida com um diferente tipo de peso e tudo deve ser 
feito vagarosamente, o ritmo desacelera (CAMPO; MOLIK, 2012, p. 47). 

Desta maneira, Molik pensa na energia como algo diretamente ligado à velocidade em 

que a ação do ator acontece. Ao mesmo tempo pensa que, ao variar a velocidade de uma 

movimentação corporal, consequentemente o ritmo e energia irão variar, visto que haverá 

outra relação do corpo do ator com o seu peso, por exemplo. 

O tempo-ritmo pode ser entendido como um pulso complexo no trabalho do ator, que é 

preenchido com variações de energia. Volume maior de voz, força muscular maior. Entretanto, 

fazer uma ação física com uma energia forte não significa que o tempo-ritmo externo irá 

acelerar. Por exemplo, uma pessoa pode estar extremamente tensa depois de um acidente 

(intensidade forte, muita energia) e ter que explicar aos bombeiros de forma lenta e pausada o 

que aconteceu. Nesse caso, poderíamos dizer, de acordo com Stanislávski, que haveria um 
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tempo-ritmo interno e um tempo-ritmo externo diferentes (tempo-ritmo complexo), ou de 

acordo com Kusnet, haveria um tempo-ritmo composto . 102

Pensando o ritmo como algo que pode ou não influenciar a intensidade de uma ação, 

interpreto o trabalho sobre o jo-ha-kyu de Motokio Zeami (1363-1443) como uma forma de 

organizar a energia dentro de um ritmo. O mestre japonês, fundador do teatro Nô, acreditava 

que todo fenômeno da natureza tem um início, meio e fim marcado pelo ritmo, um tipo de 

progressão chamada de jo-ha-kyu. 

jo: significa “começo” ou abertura; 
ha: desenvolvimento; 
kyu: rápido, clímax (OIDA; MARSHALL, 2001, p.61-62). 

Esta estrutura rítmica existe através de uma aceleração na qual se inicia de forma lenta 

e sutilmente chega a um clímax, para então iniciar um novo ciclo, jo-ha-kyu. Sob a 

perspectiva de Zeami, esse seria um ritmo orgânico, visto que está presente em toda a 

natureza (OIDA; MARSHALL, 2001, p. 61-62). 

Nessa estrutura, começa-se lentamente, daí gradual e suavemente acelera-se 
em direção ao pico. Depois do pico, ocorre geralmente uma pausa para 
depois reiniciar-se o ciclo de aceleração; um outro jo-ha-kyu.[...] Quase todo 
ritmo das atividades físicas tenderá a seguir esse padrão se deixadas à sua 
sorte (OIDA; MARSHALL, 2001, p. 61). 

Assim, por meio da consciência do jo-ha-kyu o ator pode agir com um ritmo que o 

espectador sente como “natural”, ou então causar desconforto, se quiser deliberadamente ir 

contra o jo-ha-kyu. Além disso, o ator pode utilizar o jo-ha-kyu em diversos níveis, que vão 

desde ações pequenas, como o movimentar de uma mão, até a estrutura rítmica de um 

espetáculo inteiro. Com isso, a utilização do jo-ha-kyu no teatro se torna de extrema 

importância na sensibilização do espectador, chegando também, a provocar um envolvimento 

mais intelectual ou instintivo, no caso da escolha de um jo-ha-kyu “natural” ou não.  

 Poderíamos fazer uma relação com o tempo-ritmo de Stanislávski e Grotowski, no 

que se refere à característica orgânica do jo-ha-kyu presente na natureza. Entretanto, é preciso 

nos atentar para o fato de que a maneira de lidar com o ritmo de cada um está ligada a 

perspectivas diferentes de arte. No teatro clássico japonês, por exemplo, o jo-ha-kyu é 

 Cf. Capítulo 3.102
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utilizado de forma codificada. Até que ponto essa codificação do ritmo seria orgânica para 

Grotowski e Stanislávski? Não pretendo responder essa questão neste momento, mas penso 

que essas informações talvez sejam úteis no trabalho sobre as ações físicas no sentido de 

observarmos se uma organização rítmica análoga ao jo-ha-kyu aparece no trabalho.  

5.3.5. Que tipo de consciência buscamos no treinamento? 

Comecei com sons, um pouco diferente do que de costume. Quando estou 
mais relaxada, a voz sai de forma mais fluida e me aproveito disso para 
influenciar os movimentos. Gosto de trabalhar a partir da voz. Como se 
fizesse uma plástica vocal. Depois tive a necessidade de parar e escutar a 
mim mesma. Prestar atenção no meu ritmo interno. Pesquisei o fluxo da 
plástica com sons e depois me fixei em algumas ações. 
O que foi ritmo para mim hoje? Buscar variações nas minhas ações, de 
rápido, lento, estático, tentando não fazer o movimento por ele mesmo. 
Prestei atenção em minha respiração, mas não me ensimesmei. Tentei estar 
aberta para o ambiente. Por um momento tive a sensação de estar dialogando 
comigo mesma. Como se estivesse respondendo aos meus estímulos, num 
fluxo dependente: reajo porque faço algo, faço algo porque fui estimulada 
por mim mesma. Talvez seja uma necessidade de relação. O contato com 
algo (DIÁRIO IV, 30/03/2015). 

Neste Diário há questões sobre como lidar com a consciência de forma positiva. 

Quando comecei a fazer essa pesquisa pude notar que minha relação com o trabalho prático 

foi modificada. Comecei a desenvolver um pensamento mais crítico acerca do que fazia, tanto 

dentro como fora do treinamento. Isso muitas vezes atrapalhou ao invés de ajudar. 

Experimentei muitas vezes a contradição entre o pensamento teórico acerca daquilo que 

estava fazendo (como se estivesse escrevendo uma dissertação durante o improviso, por 

exemplo), e a ideia de que era necessário “me deixar levar”. Como lidar com esse tipo de 

situação? 

Grotowski (2007, p. 159) toca nesse tema quando fala dos problemas da auto-

observação no trabalho com a voz. Ao se observar o ator acaba por cortar as relações com o 

mundo exterior e com isso torna a ação mecânica. 

Durante o processo chegamos a um momento em que começam a surgir 
células melódicas e rítmicas que se repetem. Não são as mesmas, são 
melodias e ritmos diferentes a cada dia. Isto não acontecia antes. Fazemos 
sons, batemos palmas e pés. Isto é diferente de antes. A S. também tem 
interesse em pesquisar o ritmo e traz proposições. Tento aproveitá-las, dar 
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significado, mas ao mesmo tempo não posso pensar nisso enquanto estou 
fazendo, o que é difícil. 
Muitas vezes começamos a improvisar de forma quase falada. 
Treinar sem observador é difícil. Vejo algumas coisas que parece não 
funcionar, mas nem sempre interfiro por não ter certeza do que está 
acontecendo. Às vezes preciso interferir. Que lugar é esse? Estou no meio e 
estou fora. 
A canção ainda é uma incógnita. A canção que escolhi me deixa com 
vontade de ficar parada. O lado ruim disso é que não consigo fazer ações. 
Será que a música não é adequada? Será que estou trabalhando de forma 
errada? Deixar que as coisas aconteçam é muito simples e difícil. Ao mesmo 
tempo sei que não é uma questão de pensar, mas simplesmente fazer. É 
difícil. Quando busco os outros, as coisas tem um fluxo maior, sinto como se 
a movimentação se tornasse mais macia e a voz mais livre. 
[...] É estranho, por que até certo tempo o que eu fazia antes parecia 
funcionar. Agora fico me podando, pensando em não fazer os exercícios por 
fazer, no automático. E eles acabam não funcionando... Aumentar o ritmo da 
plástica às vezes ajuda. Me deixa cansada e me faz esquecer das coisas. Às 
vezes sinto falta de conexão com os meninos, de olhar. 
Quando trabalho sozinha não consigo me relacionar com muita coisa. Muitas 
coisas parecem não ter sentido. Aliás, o sentido para tudo que faço quando 
estou sozinha parece muito mais difícil. Acho que estou mais exigente desde 
que fiz a oficina com o Alejandro, e mais crítica. Isso às vezes me atrapalha. 
Pensar sobre minha prática sem me travar (DIÁRIO XIII, 02/07/15). 

De certa forma, percebi que assim como alguns exercícios técnicos que são realizados 

no treinamento, o conhecimento teórico acerca daquilo que estava estudando deveria ser 

esquecido enquanto realizava o próprio treinamento. Molik (2012, p. 46) fala: “o corpo deve 

estar tão bem treinado nessas ações que chamamos de treinamento, que, mais tarde, esse 

treinamento possa e deva ser completamente esquecido”. Então, como transformar esse 

conhecimento teórico (knowledge-that) em um conhecimento prático (Knowledge-how)? A 

resposta que parece óbvia é: experimentando. O problema é como lidar com isso dentro da 

própria experimentação.  

Priscilla Duarte (2014, p. 102) se questiona sobre os aspectos da consciência corporal 

no trabalho do ator. Embora se refira especificamente sobre a consciência corporal, creio que 

sua reflexão possa se estender para o que discuto aqui. A pesquisadora relata que a falta ou o 

excesso de consciência contribuiu ou não para seu trabalho de atriz e conclui que a utilização 

do bom senso é o deve prevalecer no que se refere à utilização consciente de alguns 

procedimentos. Penso que ter consciência sobre o próprio trabalho é importante para o ator, 

mas temos que tomar cuidado para que essa consciência não se torne algo que paralisa, mas 

seja algo que permita o encontro com o desconhecido. 
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No sentido da técnica, ao observarmos a jogadora brasileira de futebol Marta, por 

exemplo, podemos notar uma capacidade técnica excepcional. Ao observarmos suas jogadas 

em câmera lenta, podemos ver como ela realiza bem seus dribles e observa ao mesmo tempo a 

posição das outras jogadoras. Fica claro que a jogadora tem uma consciência mental do que 

está acontecendo, mas isso não a paralisa, ela reage rapidamente àquilo que acontece. É uma 

espécie de reflexo inteligente e hábil de toda a bagagem técnica que possui, um tipo de 

inteligência na qual todo o ser (corpo e mente) da jogadora simplesmente age.  

Acredito na concepção de jogo ligado à ideia de ação/reação como algo essencial para 

alcançar o tempo-ritmo em sala de treinamento ou aula. Como descrevem Stanislávski e 

Grotowski, a ação física está diretamente ligada ao contato, à reação a algo, e também a um 

ritmo, como é característico de toda ação física. 

O trecho do Diário citado acima, em que digo sentir a voz mais macia e a 

movimentação mais livre, parece se relacionar a diferenças percebidas entre quando 

prestamos atenção em outra coisa e quando estamos prestando atenção somente em nós 

mesmos. Na oficina ministrada por Alejandro Tomáz Rodrigues, entendi que a questão para o 

ator não é querer fazer algo, é simplesmente fazer, estar pleno no aqui e agora. Alejandro 

sempre falava para não perder o tempo-ritmo, e isto, de certa forma, estava ligado à atenção 

que devíamos prestar ao que estava acontecendo, aos outros. Quando paramos de olhar para 

nosso próprio umbigo um mundo novo se abre. Entretanto, simplesmente fazer não é algo 

fácil. É muito complexo e simples ao mesmo tempo. Penso que para discutir isso seria 

necessário mais do que uma dissertação. Para ter uma compreensão prática e ao mesmo tempo 

consciente talvez seja necessário uma vida. 

Um dia, durante a oficina com Alejandro, quando ele olhou para mim cantando uma 

canção senti uma vontade imediata de cantar com ele. Me identifiquei com a canção. Quando 

tentei fazer um gesto maior, que eu julgava tivesse uma forma expressiva maior, ele pediu 

para que parasse. Segundo ele, eu não estava fazendo ação física. Pediu para que eu tentasse 

algumas vezes, mas logo interrompeu, e por fim falou: o que você está fazendo? Eu respondi 

que estava buscando. Ele disse que não era necessário buscar e que ali enquanto eu o ouvia 

falar já estava realizando uma ação física. 

Por outro lado, para um trabalho sobre si mesmo é necessário uma reflexão consciente 

sobre o que se faz. Penso que, de um certo modo, o conhecimento sobre a mecânica, fria, 
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(fora do fluxo criativo, por exemplo) da ação é necessário. A questão está em como utilizar 

esse conhecimento. Por exemplo, ao realizar uma improvisação um ator consegue chegar a 

um grito que não machuca suas pregas vocais. Mais tarde ele tenta repetir esse mesmo grito e 

fica rouco. Penso que a diferença esteja relacionada ao fato de que no improviso esse grito 

talvez tenha surgido de um modo espontâneo, orgânico e que quando esse ator tentou repetir o 

mesmo registro isso se perdeu. Com o tempo o ator poderia perceber que no momento da 

improvisação a voz vibrava em uma região do corpo diferente da utilizada na formalização, e 

que por isso estava ficando rouco. Entendo que a rouquidão aconteceu porque o processo de 

formalização não respeitou a organicidade, mas que também seria importante o conhecimento 

técnico da região que não deve estar tensionada para que não haja danos. Da mesma forma, 

pode acontecer que, por motivos diversos, o ator durante o trabalho com os cantos comece a 

cantar em um tom diferente do habitual. Como voltar para aquele tom que era confortável e 

que não gerava nenhum problema? Talvez nesse momento seja hora do ator parar e pesquisar 

de forma apenas técnica o tom que utilizava antes. 

Isso também pode ser transportado para o trabalho com o tempo-ritmo. 

Por exemplo, o ator na formalização perde o tempo-ritmo de uma ação física que 

realizou na improvisação, descaracterizando-a completamente. Como retomá-lo? Penso que 

para recuperar a espontaneidade da ação o ator pode intervir conscientemente no seu ritmo, de 

forma a recuperar o tempo-ritmo justo. 

Quando no Diário IV digo sobre a dificuldade em não fazer aquilo que espero fazer, 

de certa maneira estou me referindo a essa dificuldade em lidar com aquilo que estava 

racionalmente pré-concebido e aquilo que tenho que apenas fazer. 

Estou aprendendo a lidar com as coisas que quero experimentar no sentido 
de que quando proponho a mim mesma alguma coisa não posso ir ao 
resultado daquilo que espero. Isso é difícil (DIÁRIO IV, 30/03/2015). 

Não defendo que pensar durante uma ação seja ruim, penso que é problemático 

quando isso atrapalha. Era muito influenciada por aquilo que havia lido e de alguma maneira 

acabava pensando durante o treinamento em algumas coisas que havia estudado/pensado 

antes. Isso era ruim, pois fazia com que não me abrisse para o jogo com meus colegas. Estava 

com um tipo de racionalização excessiva. Penso que essa é uma questão importante para o 
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ator que deseja realizar um trabalho sobre si. Como ser consciente sobre o que acontece 

consigo mesmo no trabalho sem perder a espontaneidade? 

Quando trabalho com certo texto, como o Fim de Partida, de Samuel Beckett, por 

exemplo, sei que certas partes do texto possuem uma musicalidade, um ritmo, então, 

buscando intencionalmente seguir/realçar esse ritmo, algo interessante acontece e percebo que 

a cena encontrou seu tempo-ritmo. Em outros momentos, quando percebo que o texto está se 

arrastando, tento sugerir um ritmo para meu parceiro e a cena não funciona, pois perco o 

contato, entre o ideal de ritmo que tenho na minha cabeça e a resposta de meu colega. No 

treinamento não há uma referência a seguir, então é como se procurasse o lugar que devo me 

encaixar dentro da musicalidade que surge no momento. Haveria então formas diferentes de 

consciência? 

Ao que parece a consciência pode trazer uma racionalização, visão apenas técnica que 

às vezes é necessária. Por exemplo, já tive necessidades de parar certas coisas para ajustar, de 

forma racional, algumas ações que estava fazendo. Sair do intuitivo e observar que em uma 

peça muito longa, usar um certo tom é cansativo para mim e a partir daí começar uma 

pesquisa com tons mais altos, que se adaptem ao meu corpo. Às vezes, temos que ser 

pragmáticos. Por exemplo: uma forma de falar pode funcionar durante o improviso. 

Entretanto, em um espetáculo de duas horas ela se torna cansativa para seu trato vocal. Ou 

ainda, o tempo-ritmo que seu personagem possui em alguma fala específica é interessante, 

mas talvez seja necessário você criar pausas durante sua ação para que tenha fôlego para 

continuar nesse tempo-ritmo até o final da peça.  

Parece que sempre haverá um limiar. Até que ponto podemos decidir racionalmente o 

ritmo que nossa fala deve ter? Até que ponto temos uma consciência racional prática deste 

processo para que possamos intervir friamente em nossas ações sem que elas percam sua 

qualidade de fluxo? 

Penso nas questões pré-expressivas que isto possa implicar. Vejo a possibilidade de 

exercícios pré-expressivos, que estejam presentes nas atividades anteriores à cena ou ao 

treinamento, como uma possibilidade de enriquecimento de experiências que ficam marcadas 

em nós. Para que depois, na atividade em fluxo, haja a retomada inconsciente destes 

exercícios. Stanislávski já falava em A preparação do ator (STANISLÁVSKI, 2011) que o 

ator deveria ter uma vida plena de acontecimentos para que pudesse armazenar em si material 
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para interpretar suas personagens. Mas, há também o perigo do condicionamento que ao invés 

de ajudar o ator o prende, tornando-o, como diz Grotowski (2007, p. 169), um cavalo 

musculoso, um “brabanção”. 

Parece haver então uma diferença entre aquilo que apenas condiciona e aquilo que 

ajuda na criação do ator. Talvez não faça mal um treinamento que vise não perder a 

criatividade e a sensibilidade dos exercícios aliado a certa dose de consciência racional. Uma 

coisa é ser consciente e usar isso a favor da criatividade, outra coisa é ser condicionado a 

alguma coisa e se prender a ela.  

A sensibilidade é uma forte aliada para aquele ator que busca certa consciência de seu 

trabalho. Através dela é possível utilizar aquilo que se sabe e ao mesmo tempo estar aberto 

para aquilo que é necessário naquele momento. Até que ponto essa consciência pode ser útil 

para o ator ou não? Até que ponto ela pode atrapalhar ou ajudar? Cada caso é um caso.  

Tatiana Motta-Lima, no seminário CRIA 2016, referindo-se a Grotowski, diz que ele 

não dá soluções, mas levanta perguntas e precauções. Assim, mais do que estar consciente do 

que devemos fazer, é entender o que deu errado e o que deu certo em certas tentativas.  

Entendo que esta via seja interessante para alguém que pensa em ser ator criador com 

uma certa autonomia. É muito bom quando temos pessoas que nos levam a certos lugares, 

lugares interessantíssimos do ponto de vista da criação, mas e quando esta pessoa não estiver 

lá? E quando a pessoa que trabalha conduzindo certo treinamento não consegue ou não tem 

conhecimento ou experiência para te ajudar? Penso, assim como Stanislávski, que, de alguma 

maneira, o ator deve ser seu próprio mestre. E isso não significa que não possa ser conduzido 

por outras pessoas em outros processos criativos. Ao se auto-conhecer, o ator conquista certa 

independência. 

Durante certo tempo, fazer os movimentos dentro da forma da leminiscata nos ajudou 

no Núcleo, pois era um desafio. Depois de certo tempo, isso começou a se tornar vazio e não 

sabíamos mais como dar vida àquilo que fazíamos. Até que ponto a forma pode ajudar no 

treinamento parece ser uma questão, da mesma maneira que o tipo de consciência que 

estávamos buscando. Segundo Féral (2000, p. 53), depois que se consegue executar uma 

técnica é necessário ultrapassar seus limites. Talvez, nesse momento, tenha nos faltado 

consciência do que estávamos precisando ultrapassar naquele exercício, para ir além da 

técnica e da forma.  
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Iniciamos com o alongamento e prosseguimos com a plástica. Tentei fazer as 
movimentações como se fosse uma espécie de resposta aos meus colegas. 
Tentei escutar no dia de hoje qual era o ritmo em que S., N. e B. estavam, e a 
partir daí comecei a fazer algo. Como diz Stanislavski, não é o ritmo pelo 
ritmo, o movimento pelo movimento. De alguma forma quando estou 
totalmente atenta e presente o ritmo que escuto é diferente, não é algo sem 
estímulos. Busco uma consciência rítmica do grupo, mas não é algo que está 
fora, é uma consciência que me faz estar junto com meus colegas; mas nem 
sempre á assim. Paro, escuto a respiração, os pássaros cantando lá fora, vejo 
um olhar que não entendo. Sinto que preciso estar sensível a isso, de repente 
escuto um ritmo e tenho vontade de responder, vocalmente, corporalmente. 
O problema é quando penso: “agora tenho que responder”. Preciso ao 
mesmo tempo buscar uma calma. Não pode ser um movimento causado pela 
ansiedade, mas quase sempre tem sido difícil (DIÁRIO VIII, 17/05/2015). 

Na oficina que fiz com Alejandro Tomáz Rodrigues, em todos os exercícios físicos 

buscava-se ultrapassar o próprio exercício, fazendo-o virar uma brincadeira, um jogo. Ao 

fazer exercícios que envolvem o tempo-ritmo, uma relação viva e criativa é necessária. 

Entretanto, parece haver vantagens na conscientização racional de certos aspectos do trabalho 

do ator. 

Dessa forma, penso que são importantes tanto o conhecimento que leva para uma 

auto-observação como aquele que exige uma relação exterior. Não tenho respostas sobre 

como lidar com os aspectos críticos que surgem durante trabalho, mas de alguma maneira 

preciso fazer um acordo contínuo comigo mesma, como se estivesse dançando com alguém, 

onde às vezes conduzo, às vezes tenho que me deixar conduzir. São acordos contínuos e 

complexos entre razão e sensibilidade. 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Grotowski (2001) afirma, em Resposta a Stanislavski, que foi fortemente influenciado por 

Stanislavski, dando respostas diferentes aos questionamentos que o mestre russo havia feito antes. 

No período em que dirigia o Teatro Laboratório, declara também que buscou estudar os principais 

métodos de treinamento do ator na Europa e também fora dela. Cita os exercícios rítmicos de 

Dullin; as pesquisas de Delsarte sobre as reações extrovertidas e introvertidas; as ações físicas de 

Stanislávski (GROTOWSKI, 2007, p. 105). Também é possível observar no treinamento proposto 

por Grotowski (1992, p. 109) exercícios inspirados em Émile Jacques-Dalcroze (1865-1950), 

dentre eles a marcha rítmica e os exercícios plásticos. Mas, Grotowski (2007, p. 171-172) deixa 

claro que houve um processo de adaptação desses exercícios de forma a encontrar a linha 

espontânea dos movimentos, tornando aqueles exercícios orgânicos. 

No trabalho de Stanislávski também podemos notar as influências de Dalcroze para os 

exercícios com o ritmo. No livro El trabajo del actor sobre sì mismo em el proceso creador de 

la Encarnación, Stanislávski (1997) faz referência aos exercícios de movimentos plásticos de 

Dalcroze. Em nota de página é afirmado que o sistema de educação rítmica de Dalcroze foi 

estudado por Stanislávski e que entre os anos de 1920 e 1930 este era ensinado aos alunos por 

seu irmão. Entretanto, parece que os exercícios utilizados foram modificados devido ao fato 

de serem considerados mecânicos. Dessa forma, Stanislávski (1997, p. 42) passa a exigir de 

seus alunos que durante tais exercícios buscassem justificação interior e consciência dos 

movimentos. Assim, podemos notar que tanto Stanislávski quanto Grotowski perceberam que 

era necessário algo mais no treinamento para se relacionar com o tempo-ritmo.  

Entre influências e questões, afinal, o que é o tempo-ritmo? Tanto para Grotowski, 

quanto para Stanislávski, o tempo-ritmo aparece associado às ações físicas. Dessa forma, 

podemos entender o tempo-ritmo como um conceito forjado por Stanislávski para expressar o 

ritmo presente nas ações físicas. 

Durante essa pesquisa, houve muitas dúvidas a respeito de qual seria a diferença entre 

o ritmo e o tempo-ritmo. Isso, principalmente, porque na bibliografia consultada sobre 

Stanislávski encontramos tanto o termo “ritmo” como “tempo-ritmo” associados às ações 

físicas. Nos textos de Toporkov, conhecidos por abarcar a última fase de trabalho de 
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Stanislávski, encontramos apenas a palavra “ritmo” relacionada às ações físicas. Isso acontece 

nas versões consultadas em português, inglês, espanhol e italiano. Já nos textos escritos pelo 

próprio Stanislávski encontramos na grande maioria das vezes o termo “tempo-ritmo”. Isso 

nas versões em português, espanhol e italiano. Entretanto, em alguns momentos encontramos 

nos próprios textos de Stanislávski a palavra “ritmo” associada às ações físicas.  

Em meio a essas dúvidas, chegamos à conclusão que, tanto “ritmo” como “tempo-ritmo” 

eram utilizados como pertencentes ao vocabulário de Stanislávski e Grotowski relacionado às 

ações físicas. Dessa forma, notamos que mais importante do que o uso das palavras “tempo-

ritmo” ou “ritmo”, seria a análise do contexto em que elas estavam sendo utilizadas. Assim, 

podemos dizer que uma ação física tem ritmo ou tempo-ritmo. Entretanto, apesar de alguns 

autores utilizarem a palavra “ritmo” como associada à ação física, preferimos a utilização do 

termo “tempo-ritmo”, pois o referencial a Stanislávski e Grotowski fica mais claro, visto que é 

uma palavra que Stanislávski parece ter forjado especialmente para o teatro e ambos utilizam o 

conceito de tempo-ritmo quando este se refere às ações físicas. 

Como se pôde perceber, as ações físicas formam uma relação estreita entre Grotowski 

e Stanislávski. Entretanto, gostaria de destacar que segundo Richards (2012, p. 107), o 

trabalho sobre as ações físicas em Grotowski é diferente. Ele afirma que a principal diferença 

entre a noção de “ações físicas” para ambos está na noção de “impulso”, pois para 

Stanislávski os impulsos se ligariam à periferia do corpo, enquanto para Grotowski os 

impulsos estariam relacionados à noção de “organicidade” como “algo como a potencialidade 

de uma corrente de impulsos, uma corrente quase biológica que vem de ‘dentro’ e que vai 

terminar numa ação precisa”. Ricardo Gomes (2013, p. 69), aponta que o ritmo de 

Stanislávski está ligado ao entendimento de impulso em Grotowski. Ele cita o texto de 

Toporkov, no qual Stanislávski fala para o ator parar no ritmo. 

Ah, vê como você atrasa? Mais uma vez... De novo. Concentre-se mais, tente 
fazer com que o golpe venha quase ao mesmo tempo da palma... Vê como agora 
você está parado em um ritmo completamente diferente do que antes? Sente a 
diferença? Ficar parado de tocaia para matar um rato tem um ritmo, ficar parado 
observando um tigre que se aproxima, outro (TOPORKOV, 2016, p. 57). 

Depois Stanislávski muda as circunstâncias, dizendo que o ator deve prestar atenção 

num trem que está para chegar ao mesmo tempo estar atento a um outro personagem. 
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Veja, se lembrou do trem e enfiou as mãos nos bolsos procurando dinheiro 
para pagar a vodca. Mobilize-se para distraí-lo, segurá-lo no bufê custe o que 
custar. É essa prontidão para a realização da ação que faz com que você 
possa mover-se ou parar num ritmo diferente do que tem feito até agora 
(TOPORKOV, 2016, p. 57). 

Bonfitto (2009, p. 34) também pontua uma série de exemplos em que Stanislávski 

não associa os impulsos à periferia do corpo. Associando-os a um tipo de preenchimento da 

ação física, e até mesmo como uma característica que impede a mecanização e cristalização 

das ações físicas. Além disso, no livro A criação de um papel Stanislávski diz: 

Esses impulsos criadores são naturalmente seguidos de outros que levam à 
ação. Mas impulso ainda não é ação. O impulso é um ímpeto interior, um 
desejo ainda insatisfeito, enquanto a ação propriamente dita é uma satisfação, 
interior ou exterior, do desejo. O impulso pede a ação interior, e a ação interior, 
exige, eventualmente, a ação exterior (STANISLÁVSKI, 2008, p. 66). 

Como se pode perceber, a noção de “impulso” em Stanislávski não aparece apenas 

ligada aos movimentos periféricos do corpo, como afirma Richards. Entretanto, concordamos 

com Richards quando ele afirma que há diferenças no significado de “organicidade” para 

Stanislávski e Grotowski, no que se refere às diferenças entre o comportamento social da vida 

cotidiana (Stanislávski) e o estado extracotidiano (Grotowski).  

A questão seria, então, se haveria diferenças no conceito de tempo-ritmo em uma ação 

física cotidiana ou uma ação física extracotidiana? Talvez possamos refletir sobre isso futuramente, 

mas o fato é que tanto Grotowski quanto Stanislávski se preocupavam em manter um equilíbrio 

entre espontaneidade e precisão, como afirma Celina Sodré, diretora do Instituto Stanislávski. 

Podemos dizer que Stanislávski libertou o ator da escravidão da emoção. Com as 
partituras de ações, a emoção acontece. É como na vida: o ator não tem que se 
emocionar, ele vai se emocionar. A emoção deixa de ser um problema. As 
partituras vão sendo criadas e precisadas: o casamento entre espontaneidade e 
precisão é a chave. A organicidade é exatamente o que surge dessa conjunção. O 
risco da mecanicidade, do enrijecimento, existe se o ator não “compreendeu” 
como se dá o processo. Às vezes é preciso voltar à sala de ensaios, no meio de 
uma temporada, para recuperar a organicidade perdida (SODRÉ, 2013, p. 117). 

Assim, a partir do momento em que entendemos o “tempo-ritmo” como um conceito 

que já contém em si a ideia de fluxo contínuo, ele pode ser entendido como algo complexo 

que sempre está em movimento e possui pulsações diferentes. Mas, que pode também 

caracterizar a justeza de uma ação física (tempo-ritmo justo, tempo-ritmo certo), contendo ao 
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mesmo tempo características fluidas e métricas. Por isso no trabalho com os cantos rituais 

Grotowski fala que é preciso encontrar um tempo-ritmo justo. 

Concluindo, através desta pesquisa, foi possível perceber que um ator ao se propor um 

trabalho diário se depara com inúmeras questões. Assim, o caminho feito em busca do 

entendimento do que era o tempo-ritmo não se resumiu apenas ao entendimento técnico. Qual 

a diferença entre se trabalhar o tempo-ritmo de forma indireta e de forma mais direta? Quais 

as maneiras de trabalhar o tempo-ritmo?  

No início desta pesquisa, pretendíamos responder essencialmente a essas perguntas. 

Entretanto, notamos que, a longo prazo, a forma com que se trabalha sobre o ritmo ou tempo-

ritmo no treinamento está relacionada também à própria poética artística. De modo que agora 

seria necessário perguntar: o que se pretende com um treinamento baseado no tempo-ritmo? 

Ou então: isso faz sentido para o trabalho do ator? 

De certa forma concordo com François Khan (apud MORAES, 2008, p. 10), quando 

diz que o treinamento é uma maneira de manter a qualidade artesanal do ator e, além disso, 

está relacionado ao tipo de qualidade artesanal que se pretende. 

Entendo quando Grotowski fala do treinamento como uma “aventura” para o ator. Há 

a possibilidade de uma infinidade de confrontos, problemas, descobertas. Há a possibilidade 

de expandirmos nossas experiências pessoais que vão além de nosso cotidiano. Além disso, 

temos a oportunidade de lidar com o ofício do ator, com o labor que pode existir no trabalho 

atoral. Assim como Richards (2012, p. 6), durante algum tempo eu não tinha ideia “de quanta 

maestria fosse necessária no ofício”. Considero-me uma jovem atriz pesquisadora com muitas 

coisas por “aprender a aprender”. Penso que a consciência que o trabalho com as ações físicas 

e o tempo-ritmo requer exige tempo, pesquisa, dedicação e treinamento diário. Além disso, 

temos questões para lidar com aquilo que é vivo sem perdê-lo. Como? Por quê? Penso que o 

treinamento também nos desperta para a reflexão. 
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8. ANEXO - DIÁRIOS DE BORDO 

DIÁRIO I 

11/03/2015 

Treinamento coletivo 

No trabalho que realizamos lidamos com nós mesmos e se alguma coisa não tem 

sentido o trabalho se torna difícil. 

Abdicamos da velha ideia de que não poderíamos sair do símbolo da lemniscata. Acho 

que isso estava nos limitando, nos prendia a uma forma. Estava pensando em trabalhar a partir 

da ideia de aproveitar o próprio ritmo do treinamento, prestar atenção e investir nele, investir 

em algo que surge. Isto pode ser interessante, mas tenho que tomar cuidado para não me 

preparar demais, buscar coisas já pensadas e não deixar espaço para experimentar aquilo que 

é inesperado. 

Surgiu a ideia de ritmo com as mãos, proposta por S. e isso foi novo. S. traz uma 

experiência interessante com o ritmo, pois fez oficina com Iramar Rodrigues, um dos 

discípulos de Dalcroze. Sempre traz alguma coisa relacionada a movimento e ritmo. Como 

lidar com isso? N. sempre surpreende com suas canções. Hoje ele trouxe uma nova. 

O ritmo parece estar associado a um tipo de energia...  

Em dois momentos tentei fazer com que o ritmo se transformasse em algo orgânico, 

tentando encontrar algo que fosse além das movimentações. Busquei investir naquilo que 

parecia vivo para mim, movimentações que me traziam um estado de presença e atenção 

diferentes. Fiz um tipo de movimentação com o braço que me remeteu a algo, uma sensação. 

Depois tentei controlar as velocidades da movimentação de meu corpo. É difícil não pensar 

em batidas nem na música para fazer o ritmo. Isso parece ser um caminho, mas não sei se é o 

único. E se eu investisse nesta pesquisa até a exaustão? Talvez chegasse a um fluxo maior… 
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DIÁRIO II 

18/03/2015 

Disciplina eletiva 

Propus que os alunos utilizassem a voz surgida na plástica para influenciar os outros e 

que os outros reagissem a isso, causando uma reação em cadeia. Propus que alternassem o 

propositor, que deveria lidar com isso como um jogo. A ideia era que cada um utilizasse sua 

energia/ritmo, e que ao entrar em contato com o outro ela fosse modificada. Parti do 

pressuposto de que cada um tinha um tipo de energia/ritmo a oferecer ou propor. Se tivesse 

investido mais na plástica talvez tivesse mais aspectos positivos como uma coluna mais 

flexível ou mais variações de voz. O ritmo, o som, a música que inseri no final do exercício 

ajudaram a fazer com que permanecêssemos presentes. Os alunos ficaram menos cansados, 

como se não estivessem prestado atenção a isso. 

Tenho que bolar algo para que não prestem atenção quando estão cantando, pois 

quando prestam atenção em si é como se uma tensão surgisse. Cantamos “ôêia ôô”. 

DIÁRIO III 

27/03/2015 

Treinamento individual 

Foi muito difícil trabalhar sozinha. Os pensamentos de fora da sala não saiam de 

minha cabeça. Treinar sozinha revela o quanto podemos nos enganar. Poderia ficar aqui me 

enganando, pensando em qualquer coisa enquanto fazia os exercícios. Mas não estou 

cumprindo horário. Venho para sala experimentar. Sinto que preciso de coordenadas mais 

precisas. Talvez da próxima vez eu possa começar com a plástica e depois passar para as 

coisas que quero experimentar como um fluxo. As coisas parecem confusas. Como trabalhar o 

ritmo sem que ele se torne mecânico? Iniciei o treinamento fazendo a plástica, e como de 

costume, iniciei com o corpo, soltar a voz hoje foi mais difícil, estava meio travada. Enquanto 

fazia a plástica tentei acelerar o movimento, ou fazer mais lento de forma que isso me levasse 
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a um ritmo que fosse estimulante. Mas isso fica sem sentido e parece que isso se agrava 

quando estou sozinha. Estou pensando demais enquanto faço. 

DIÁRIO IV 

30/03/2015 

Treinamento individual 

Comecei com sons, um pouco diferente do que de costume. Quando estou mais 

relaxada, a voz sai de forma mais fluida e me aproveito disso para influenciar os movimentos. 

Gosto de trabalhar a partir da voz. Como se fizesse uma plástica vocal. Depois tive a 

necessidade de parar e escutar a mim mesma. Prestar atenção no meu ritmo interno. Pesquisei 

o fluxo da plástica com sons e depois me fixei em algumas ações. 

O que foi ritmo para mim hoje? Buscar variações nas minhas ações, de rápido, lento, 

estático, tentando não fazer o movimento por ele mesmo. Prestei atenção em minha 

respiração, mas não me ensimesmei. Tentei estar aberta para o ambiente. Por um momento 

tive a sensação de estar dialogando comigo mesma. Como se estivesse respondendo aos meus 

estímulos, num fluxo dependente: reajo porque faço algo, faço algo porque fui estimulada por 

mim mesma. Talvez seja uma necessidade de relação. O contato com algo. 

Estou aprendendo a lidar com as coisas que quero experimentar no sentido de que 

quando proponho a mim mesma alguma coisa não posso ir ao resultado daquilo que espero. 

Isso é difícil.  

DIÁRIO 5 

Abril 

Disciplina eletiva 

Fico pensando na plástica como um exercício pré-expressivo para ajudar com o corpo 

de Q., por exemplo. Prefiro mostrar a ela na prática a falar alguma coisa. Para V., estava 

pensando em uma forma de fazê-lo esquecer que estamos fazendo plástica. Seria uma grande 



!123

vitória se conseguisse fazer isso todos os dias. O ritmo me ajudou hoje com as 

movimentações. Hoje fiz o trabalho junto com os meninos; estava dentro e observando formas 

de estimulá-los a trabalharem com ritmos diferentes. Quando percebia que eles estavam se 

fixando de forma cômoda propunha outro ritmo, buscando uma maior dinâmica, buscando 

espaços, movimentações e olhares. Penso que devo buscar algum exercício para Q. soltar seu 

corpo mais. 

DIÁRIO VI 

Abril 

Disciplina eletiva 

Penso que estou no processo de aprendizagem de conhecimento dos meninos. Cada 

um tem características que influenciam na forma de trabalhar. Hoje novamente fiz a plástica 

junto com eles, tentando influenciá-los com meu ritmo. Tento percebê-los e buscar um ritmo 

diferente daquele em que cada um parece estar. Mas tenho um problema: quando não faço 

junto parece que o exercício não funciona. O interessante seria que cada um tivesse a 

consciência de seu ritmo interno, e do que pode fazer com ele. 

Preciso pensar em estratégias para fazer com que joguem entre si. Há uma dificuldade 

em olhar para o outro.  

Para a próxima aula, pensar em passar os movimentos novos para Q. e alongamento 

para N. Sem sensibilidade não tem o que fazer, não podemos ser como máquinas fazendo os 

mesmos exercícios sem sentido. 

DIÁRIO VII 

04/05/2015 

Treinamento coletivo 

Exagerei no café. Não posso ir alterada fisicamente para os ensaios. Não sei o que está 

acontecendo, mas sinto que nestes últimos tempos estou mais sensível a isso. Enfim. Sinto 
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que houve uma mudança na maneira com a qual estou lidando com o treinamento. Aliás, sinto 

que desde que começamos a pensar na ideia de pesquisa individual isto mudou bastante. 

Voltando ao treinamento, acho que os alongamentos do Pilates, que trabalham muito a 

respiração, bem como o alongamento das aulas de música, estão influenciando minha prática. 

A atenção para o ritmo também tem influenciado. Pensar na importância que esse trabalho 

tem para mim tem sido importante ultimamente.  

Em relação à canção, chegar a um lugar de empatia da canção é o que é difícil. 

Estávamos trabalhando, fizemos alongamento, plástica, como de costume. Busquei perceber o 

ritmo da sala, dos meus colegas. Trabalhei com minha música, mas algo estava estranho, me 

sentia travada. Não cantei a música inteira porque não tinha memorizado. Terminamos o 

trabalho quando Ricardo pediu para que cantasse novamente a música, lendo a letra no 

celular. Já estávamos finalizando, mas algo diferente aconteceu. Sem pensar onde queria 

chegar comecei a cantar. Percebi que minha concentração ficou maior. Fiquei emocionada ao 

cantar, sentindo vontade de chorar. Ricardo e D. (sua nova orientanda que veio assistir o 

treinamento) disseram que também se emocionaram porque se lembraram de momentos de 

suas vidas. Trabalhamos tanto para tentar chegar a algum lugar e quando menos estamos 

esperando, algo acontece. 

Fiquei pensando no modo como a plástica está sendo trabalhada ultimamente, se isso 

tem ajudado ou atrapalhado. Pensamos a canção como uma forma de trazer um tempo-ritmo 

para o treinamento, mas como trabalhar com ela e a plástica? 

DIÁRIO VIII 

17/05/2015 

Treinamento coletivo 

Iniciamos com o alongamento e prosseguimos com a plástica. Tentei fazer as 

movimentações como se fosse uma espécie de resposta aos meus colegas. Tentei escutar no 

dia de hoje qual era o ritmo em que S., N. e B. estavam, e a partir daí comecei a fazer algo. 

Como diz Stanislavski, não é o ritmo pelo ritmo, o movimento pelo movimento. De alguma 

forma quando estou totalmente atenta e presente o ritmo que escuto é diferente, não é algo 
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sem estímulos. Busco uma consciência rítmica do grupo, mas não é algo que está fora, é uma 

consciência que me faz estar junto com meus colegas; mas nem sempre á assim. Paro, escuto 

a respiração, os pássaros cantando lá fora, vejo um olhar que não entendo. Sinto que preciso 

estar sensível a isso, de repente escuto um ritmo e tenho vontade de responder, vocalmente, 

corporalmente. O problema é quando penso, agora tenho que responder. Preciso ao mesmo 

tempo buscar uma calma. Não pode ser um movimento causado pela ansiedade, mas quase 

sempre tem sido difícil.  

DIÁRIO IX 

05/05/2015 

Disciplina eletiva 

Hoje apenas V. estava em sala. Acho que chegamos a um nível que não sei bem o que 

fazer em relação às canções. Em relação a V., ele precisa encontrar nuances mais sensíveis em 

sua voz. Em relação à C., precisamos encontrar o tom correto para a voz dela. Em relação às 

canções, não sei o que fazer, estou perdida. Os meninos cantam e estou perdida. Como 

trabalhar o ritmo dentro das canções? 

DIÁRIO X 

14/05/2015 

Treinamento coletivo 

O trabalho sobre as próprias energias já é um trabalho sobre mim mesma, parece que o 

trabalho sobre o tempo-ritmo individual também é. Não sei qual meu ritmo interno. Ferracini 

fala na busca de uma “integralidade orgânica” para entrar em contato com as “energias 

potenciais”. Ele diz que o contato do ator consigo mesmo também pode estar relacionado ao 

contato sutil. 

No treinamento estava buscando trabalhar com diferentes energias. O que era energia 

para mim naquele momento? Uma força que me fazia mover de diferentes formas. A voz era 
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uma consequência dessa forma. Às vezes a voz também influenciava o movimento. Durante o 

treinamento tentava também parar de forma repentina para sentir o que acontecia. Ainda não 

sei se isso é bom no sentido da organicidade, temo chegar a um lugar mecânico fazendo isso. 

Ao mesmo tempo, quando parava de repente tinha uma percepção maior daquilo que eu e os 

outros estávamos fazendo. 

Queria trabalhar com a música, mas ela não estava memorizada. Veio-me a mente que 

a música parecia ser uma forma de trabalhar com a “energia” sem uma interferência maior do 

pensamento. Digo aquele pensamento de alguém que diz para mim mesma fazer certas cosias. 

DIÁRIO XI 

Junho 

Treinamento coletivo 

Hoje foi o primeiro dia de prática desde que fiz a oficina com o Alejandro. Fiz os 

alongamentos do método GDS e Pilates rapidamente. Para mim hoje o mais importante foi a 

escuta e o jogo com os integrantes. Lembrei do exercício e que Alejandro nos pedia para 

prestarmos atenção em seu tempo-ritmo. Era uma coisa dinâmica, como um jogo. Ele nos 

influenciava com seu tempo-ritmo e era dinâmico. O simples exercício de andar pelo espaço 

ganhava vida. 

Talvez B. estivesse desgastada com o trabalho, porque a plástica já estava se tornando 

mecânica há muito tempo para ela. 

A oficina serviu para ver algumas coisas que realmente importam, como quando não é 

o movimento pelo movimento. É ação física. Acho que já tinha experimentado alguma coisa 

assim, mas não tinha uma clareza prática sobre isso, o quanto isso é importante. Isso me 

deixou um pouco em crise com a plástica, pois muitas vezes faço o movimento pelo 

movimento. De alguma forma, no Núcleo sempre buscamos dar um significado, mas isso 

quando parecemos entrar em um fluxo. Na oficina, Alejandro já interferiu assim que notou 

que o que eu fazia não tinha significado. Disse a ele que estava buscando, ele me respondeu 

dizendo que não era uma questão de buscar. Preciso digerir isso melhor. De que forma posso 

aproveitar isso na plástica? 
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DIÁRIO XII 

17/06/2015 

Treinamento coletivo 

Outro dia me lembrei da pesquisa do Dudu. Por que começamos a repetir coisas nos 

ensaios? Lembrei de uma mulher que fez oficina com o Workcenter e que diz trabalhar a 

partir de fragmentos que se repetem no treinamento (uma cultura que se repete, como diz 

Dudu?). Como lidar com isso? 

Lembrei da Pri. Talvez lidar com diferentes ritmos nos ajude como atores a sermos 

mais flexíveis... Flexíveis em que? Na vida? Na arte? No treinamento?  

Lembrei das falas do Ricardo. Desde que começamos a fazer o trabalho tentei abrir a 

escuta para aquilo que achava intuitivamente que era ritmo. Agora me deparo com a 

capacidade de adaptação que certos ritmos exigem. Às vezes não são orgânicos e precisamos 

nos adaptar a eles e conseguimos fazer com que eles se tornem mais especiais para nós. B. me 

faz um apontamento muito interessante quando me questiona que ritmo é esse. Penso que o 

trabalho do treinamento é justamente abrir a escuta, estar aberto para isto, os tempos-ritmos, 

palmas, modos de movimento ou pausas. Mas isso tudo tem que ter uma certa “qualidade”, 

não é movimento, é ação. Ação em movimento ou parada, algo que possui vida. Nós, atores, 

estamos treinando para conseguir lidar com isso da melhor forma possível quando “isto” 

surgir. Na verdade penso que o treinamento é o lugar onde estamos nos condicionando para 

ser mais sensíveis e aptos a deixar surgir e lidar com tudo isso. É muito sutil. Definitivamente, 

não é apenas ritmo, é tempo-ritmo, se este estiver relacionado à vida. Agora, durante a 

plástica tenho tentado estar aberta aos ritmos que trazem alguma vida pra mim, algum 

significado. Entretanto, nem sempre isso acontece de primeira. Começo aceitando algo que 

alguém está propondo e vou comprando. O difícil é saber quando a coisa é útil ou não. Estar 

aberto também é difícil. Escutar sempre ajuda, mas não posso ficar só na escuta, preciso agir. 

Mas, pensar que preciso agir, no momento do exercício, atrapalha. 



!128

DIÁRIO XIII 

02/07/15 

Comecei a pensar nas possibilidades que estão surgindo no treinamento. Estão 

surgindo algumas coisas, coisas que não previa e me deparo com muitas questões. Se começar 

a codificar o treinamento em uma direção agora pode ser bom ou ruim. Ruim se estiver sendo 

prematura. Bom se for a escolha certa. Mas não sei se é a escolha certa. Pensando nas horas 

de trabalho e na quantidade de dias, acho que é muito cedo pra fechar alguma coisa. Então 

como fazer? Quais são as possibilidades? Aliás, a prática parece ter uma capacidade maior de 

surpreender, pois ela abre para muitos caminhos. Eu mesma posso trabalhar com várias 

possibilidades, meus colegas, várias possibilidades. A prática é maravilhosa e nos deixa 

perdidos! 

O que vem surgindo? 

Durante o processo chegamos a um momento em que começam a surgir células 

melódicas e rítmicas que se repetem. Não são as mesmas, são melodias e ritmos diferentes a 

cada dia. Isto não acontecia antes. Fazemos sons, batemos palmas e pés. Isto é diferente de 

antes. A S. também tem interesse em pesquisar o ritmo e traz proposições. Tento aproveitá-las, 

dar significado, mas ao mesmo tempo não posso pensar nisso enquanto estou fazendo, o que é 

difícil. 

Muitas vezes começamos a improvisar de forma quase falada. 

Treinar sem observador é difícil. Vejo algumas coisas que parecem não funcionar, mas 

nem sempre interfiro, por não ter certeza do que está acontecendo. Às vezes preciso interferir. 

Que lugar é esse? Estou no meio e estou fora. 

A canção ainda é uma incógnita. A canção que escolhi me deixa com vontade de ficar 

parada. O lado ruim disso é que não consigo fazer ações. Será que a música não é adequada? 

Será que estou trabalhando de forma errada? Deixar que as coisas aconteçam é muito simples 

e difícil. Ao mesmo tempo sei que não é uma questão de pensar, mas simplesmente fazer. É 

difícil. Quando busco os outros, as coisas tem um fluxo maior, sinto como se a movimentação 

se tornasse mais macia e a voz mais livre. 

O que estou fazendo sempre? 

Exercícios, Pilates, GDS, aquecimento de voz e corpo… 
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É estranho, por que até certo tempo o que eu fazia antes parecia funcionar. Agora fico 

me podando pensando em não fazer os exercícios por fazer, no automático. E eles acabam não 

funcionando... Aumentar o ritmo da plástica às vezes ajuda. Me deixa cansada e me faz 

esquecer das coisas. Às vezes Sinto falta de conexão com os meninos, de olhar. 

Quando trabalho sozinha não consigo me relacionar com muita coisa. Muitas coisas 

parecem não ter sentido. Aliás, o sentido para tudo que faço quando estou sozinha parece 

muito mais difícil. Acho que estou mais exigente desde que fiz a oficina com o Alejandro, e 

mais crítica. Isso às vezes me atrapalha. 

Pensar sobre minha prática sem me travar. 

DIÁRIO XIV 

Agosto 

Treinamento coletivo 

Hoje só estávamos eu e S. Alongamos-nos. Eu com alguns alongamentos do Método 

GDS. S. com seus alongamentos do Yoga. Com as aulas de canto tenho a necessidade de 

trazer alguns exercícios vocais que vão se inserindo aos poucos na plástica. Tem dias que a 

voz flui e parece que estes exercícios não são tão necessários. Outros dias, soltar qualquer 

som parece muito difícil. Acho que isso pode ter a ver com o estado emocional. Nos dias 

difíceis o aquecimento vocal é uma espécie de esforço para ajudar no trabalho. Existe algo 

mais importante do que meu cansaço cotidiano, por exemplo. Quando a voz não sai, sinto 

como se estivesse faltando uma parte de mim. Às vezes sinto que a voz estimula meus 

movimentos e às vezes o movimento estimula minha voz. 

Na improvisação com S. chegamos em um lugar um pouco cômico. Chegamos à 

blablação e à improvisação de cenas... Não sei se isso é bom ou ruim. Improvisamos com o 

bater de palmas e pés. E também com a voz. Enquanto dialogávamos com a blabação pensava 

no ritmo. Às vezes não pensava, apenas fazia. 

Às vezes me pego pensando na prática enquanto a faço, acho que isso não é bom. 

Hoje não trabalhamos com uma canção. 
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DIÁRIO XV 

12/08/2015 

A oficina e as leituras sobre Stanislávski me clarearam em relação a algumas coisas. 

Em relação ao que seria ação física, sua complexidade e seu modus operandi e em relação ao 

caminho com as músicas. Agora sei que é preciso achar uma ação. É preciso estar aberta e 

outras coisas simples e difíceis de conseguir. Não é a canção por si só, o movimento pelo 

movimento, o ritmo pelo ritmo. É tudo isso relacionado a alguma associação. No caso de 

Stanislavski, ele possuía como referência o texto. No núcleo ainda estou absorvendo as 

informações e tentando enxergar como elas são segundo nossa visão. Precisamos de um 

caminho que não necessariamente nos leve a um objetivo. Mas que nos ajude a não ficarmos 

perdidos. 

DIÁRIO XVI 

20/08/2015 

Treinamento coletivo 

Chegamos, conversamos, nos alongamos. Fiz alguns alongamentos que aprendi no 

Pilates e no GDS com a Priscila. S. nos ensinou alguns alongamentos do Yoga. Tenho muita 

dificuldade. Após, propus para o pessoal que durante o treinamento fizéssemos a plástica de 

modo que a conduzíssemos para as canções que cada um tinha escolhido. Começamos com a 

plástica. Retornamos a alguns comportamentos que já conhecíamos antes, algumas coisas 

sempre se repetem. De alguma forma eu e S. nos juntamos e buscamos uma relação com N., 

juntas. Isso sempre acontece. Não sei se é porque nos identificamos vocal e corporalmente. 

Não planejamos, acontece. Tentei fazer o que havia proposto no início, buscar uma energia 

que me ajudasse na canção, senti que forcei um pouco a barra, forçado. Isto não foi um bom 

estímulo, pois ficou mecânico e muito racional. 

Ricardo propôs ações para que improvisássemos com a minha canção. S. e eu iríamos 

andar uma em direção a outra até nos encontrarmos e nos abraçarmos.  
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Discuti com Ricardo se propor ações seria o melhor caminho. Na verdade estava 

pensando em como aproveitar o fluxo da plástica para trabalhar com as canções a partir de 

proposições que partissem de nós atores. Na verdade, penso que os dois caminhos são 

possíveis, podem ser interessantes. Mas, gostaria de entender melhor como é o funcionamento 

da canção com a plástica. Ainda estamos descobrindo como isso funciona. 

Ao fim, chegamos à conclusão de que usaríamos as canções não como algo que viria 

no final, e que criar uma energia durante a plástica para a canção não seria o melhor caminho. 

Talvez fosse mais interessante trabalhar as canções como um elemento a mais na plástica. 

Não precisamos nos preparar para as canções. As músicas não precisam vir no final, mas 

durante. Da mesma forma que as batidas ritmadas que fazemos com o corpo (proposição 

vinda da S. e absorvida por todos) e a utilização da voz. O tempo-ritmo é algo escorregadio, 

quando tentamos controlá-lo ele fica mecânico, trabalhar de forma indireta parece ser o 

melhor caminho. 

Trabalhar as canções e aproveitar do tempo-ritmo que elas trazem. 

DIÁRIO XVII 

28/08/2015 

Treinamento coletivo 

Chegamos, fizemos alongamento, nos aquecemos. Estávamos S., N. e Eu. Tentei 

perceber os dois. Propus que utilizássemos as músicas escolhidas como um elemento a mais 

no trabalho com a plástica. E que não interrompêssemos o trabalho para fazer isso. A ideia era 

que através disso pudéssemos trabalhar tempo-ritmo surgido nas canções em meio aos 

exercícios plásticos, buscando um fluxo de experiências rítmicas; o ritmo da plástica, das 

palmas, canções. 

Iniciamos a plástica. Eu e S. estávamos mais conectadas. N. estava um pouco afastado. 

Durante a plástica propus a canção. Buscava o olhar de N. e S. para tentar fazer surgir alguma 

ação. Quando estou em contato com alguém o trabalho fica mais fluido. Eu e S. estávamos 

nos olhando, mas N. parecia estar fazendo outra coisa. Depois S. iniciou sua canção, nos 

olhamos por alguns momentos, a canção parecia fazer sentido. N. estava em seu mundo. 

Olhamos para ele e caminhamos em sua direção, mas sentimos como se isso não fizesse 
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diferença. Por fim, durante a plástica fiz um gesto para que N. nos olhasse. Às vezes é difícil 

para o ator entender o que está acontecendo até mesmo quando alguma coisa é falada. Parece 

que está recebendo alguma crítica e isto muitas vezes interrompe o fluxo do trabalho, pois ele 

trava. Por isso, quando consigo tento interferir de forma indireta. Mas a interferência indireta 

não estava funcionando. Parece que quando alguém está cantando é necessário haver uma 

escuta coletiva. Se alguém ignora isso, ou começa a cantar ao mesmo tempo, alguma coisa 

fica estranha e o trabalho não flui.


