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RESUMO 

 
 

Esta dissertação propõe investigar a constituição do papel do diretor teatral a partir 

das funções desenvolvidas no estabelecimento de processos de criação cênica. 

Tendo como ponto de partida a percepção acerca do próprio fazer como diretor teatral, 

analisa-se as fases técnicas-criativas e as ferramentas envolvidas na condução, pro- 

vocação e composição do processo de criação do espetáculo Habemus Corpus. Para 

tanto, atem-se na análise dos pontos que, ao longo do processo, mostraram-se fun- 

damentais para este fazer: as ferramentas de trabalho técnica-criativas propostas para 

as atrizes e os atores; a percepção do espaço de ensaio como lugar teatral, de onde 

se provoca ações e relações criativas; as práticas técnicas de criação cênica, especí- 

ficas para a composição do espetáculo; as ideias iniciais de construção processual 

que estabeleci junto às atrizes e atores; e a construção de materiais criativos utilizados 

na composição do espetáculo. 

 

 
PALAVRAS–CHAVE: diretor Teatral; processo Criativo; ator/atriz; Percepção 



 

ABSTRACT 

 
 

This dissertation proposes to investigate the role of theater director from the functions 

developed in the establishment of scenic creation processes. Having as starting point 

the perception about my own doing as theater director examine the technical creative 

phases and tools involved in conducting, provocation and composition of the process 

of creating the show Habemus Corpus. In this way bind me to the analysis of the points 

that, throughout the process, proved to be fundamental for this do: work tools creative 

technical proposals for the actresses and actors; the perception of the theatre as re- 

hearsal space, where it can cause actions and creative relations; scenic creation tech- 

niques practices, specific to the composition of the show; the initial ideas of procedural 

construction that I have established with the actresses and actors; and the construction 

of creative materials used in the composition of the show. 

 

 
KEYWORDS: theater director; creative process; actor/actress; perception 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO  16 

 

1. DESCOBERTAS DA DIREÇÃO DURANTE O PROCESSO CRIATIVO DO ESPETÁCULO HABEMUS 

CORPUS –  FERRAMENTAS E ESCOLHA DE TRABALHO  22 

 

1.1. O diretor e a voz de comando – Observação, provocação e reação criativa 23 

 
1.2. A relação de confiança entre o diretor e os(as) atores/atrizes 29 

 
1.3. O diretor e o estabelecimento da memória do processo criativo como metodologia de 

condução/organização e composição da cena 38 

 

1.4. O diretor e a desmontagem como técnica para a criação 44 

 
1.5. Considerações da direção sobre as ferramentas de criação utilizadas – Habemus 

Corpus 51 

 
2. O DIRETOR E O ESPAÇO DE ENSAIO – ESCOLHAS E DIRECIONAMENTOS POSSÍVEIS  53 

 
2.1. O diretor e a descoberta do espaço de trabalho 53 

 
2.2. Sobre nosso espaço de ensaio neste processo criativo 55 

 
2.3. O diretor, o espaço de ensaio e a construção do Lugar Teatral 59 

 
2.4. O estabelecimento do Lugar Teatral em nosso processo criativo 61 

 
2.5. Considerações do Diretor acerca do espaço de ensaio e de sua constituição como 

Lugar Teatral – Habemus Corpus 62 

 

3. LABORATÓRIO - SOBRE AS PRÁTICAS DE CRIAÇÃO PARA O ESPETÁCULO HABEMUS 

CORPUS  64 

 

3.1. O diretor e nossa prática como metodologia de criação em processo 67 

 
3.2. Sobre nossos pressupostos para o trabalho prático 70 

 
3.3. Definição de nossas Bases Técnicas- Criativas 76 



 

3.4. O diretor e as proposições Técnicas-Criativas para o processo de Criação do 

espetáculo Habemus Corpus 78 

 

3.5. Léxico de exercícios e metodologias técnico-criativas utilizadas na criação do 

espetáculo Habemus Corpus 81 

3.5.1. Aquecimento pessoal 81 

3.5.2. Saudação ao sol 82 

3.5.3. Aquecimento pessoal ou Ação Ritual 83 

3.5.4. Base neutra 86 

3.5.5. Enraizamento/ Homem Árvore 87 

3.5.6. Exercício Corrida do Vento 88 

3.5.7. Koshi 90 

3.5.8. Intenção Corporal-Vocal 91 

3.5.9. Paredão 96 

3.5.10. Trajetória 1 – Ventosas 97 

3.5.11. Trajetória 2 - Caminhada do Guerreiro 98 

3.5.12. Trajetória 3 – Vento Interno 99 

3.5.13. Respiração exaustiva 101 

3.5.14. Técnica Corpo-vocal: Ponto, Reta, Curva e trajetória 104 

3.5.15. Saltos 105 

3.5.16. Exercícios de aquecimento 1 2 3 4... 108 

3.5.17. Improvisações Temáticas 111 

3.5.18. Criação Dramatúrgica Atoral 113 

3.5.19. Meus/Seus Gritos 115 

 
3.6. Nota sobre as trajetórias dos/das atores/atrizes e a criação de futuras marcas de cena 

116 

 

3.7. Considerações sobre as atividades técnicas-criativas  desenvolvidas  em Processo – 

Habemus Corpus 117 

 

4. IDEIAS INICIAIS DE CONSTRUÇÃO DO PROCESSO – DA TEORIA PARA A PRÁTICA E VICE- 

VERSA.  121 

 

4.1. Start – O Diretor e o primeiro contato com os/as Atores/Atrizes 129 

 

5. HABEMUS CORPUS – APONTAMENTOS SOBRE O PROCESSO DE ENCENAÇÃO  133 



 

5.1. A composição da cena em processo 135 

5.1.1. O espaço para a encenação 135 

5.1.2. O roteiro dramatúrgico para a encenação 136 

5.1.3. A composição de material criativo para o espetáculo 138 

5.1.4. O figurino, o cenário e a iluminação do espetáculo 141 

5.1.5. Habemus Corpus: a relação pretendida entre a obra e espectador 141 

5.1.6. Considerações sobre o meu trabalho como Encenador 143 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  145 

BIBLIOGRAFIA  149 



16  

INTRODUÇÃO 

 
Esta investigação pressupôs duas etapas de acontecimentos. A primeira se deteve no 

estabelecimento e desenvolvimento de um processo de criação cênica. Atento-me que 

em relação à uma pesquisa prática-teórica realizada a partir um processo criativo, 

Antônio Araújo me aponta que 

 

A bem verdade, o processo de criação é um processo crítico ele 
mesmo. E compreende ainda um movimento prático teórico constante. 
Leituras de textos que provocam improvisações que provocam discus- 
sões que, por sua vez, provocam novas sugestões cênicas. Daí por 
que a teoria e prática se retroalimentam continuamente durante a cri- 
ação e uma obra (ARAÚJO, 2002, p. 6). 

 
Devido a este caráter prático-teórico crítico, intrínseco a um processo de criação cê- 

nica, a segunda etapa desta investigação foi relacionada à constituição de meu papel 

como diretor teatral envolvido no estabelecimento de ações e de relações criativas 

compreendidas durante todo o experimento proposto. Para Erving Goffman: 

 

Quando o indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita 
de seus observadores que levem a sério a impressão sustentada pe- 
rante eles. Pede-lhes para acreditarem que o personagem que veem 
no momento possui atributos que aparenta possuir, que o papel que 
representa terá as consequências implicitamente pretendidas por ele 
e que, de um modo geral, as coisas são o que parecem ser 
(GOFFMAN,1999, p. 25). 

 
E ainda para ele: “é nesses papéis que nos conhecemos uns aos outros; é nesses 

papéis que nos conhecemos a nós mesmos” (PARK apud GOFFMAN, p. 249). 

Para mim, o papel do diretor teatral se configura como no enunciado acima, ou seja, 

a partir de uma postura adquirida no desenvolvimento de uma experiência, sempre 

em processo dinâmico, que proporciona uma percepção de si como atuante consci- 

ente do papel que cumpre. Parafraseando Roger Bartra (2006, p. 13): “ser consciente 

é ser consciente de sua consciência e de seu entorno”. 

É neste intento através da busca perceptiva da consciência de meu papel como dire- 

tor, envolvido em intensas observação e investigação acerca da artesania inerente à 

ele, que apresento algumas percepções, abordagens, questões, análises e reflexões 
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acerca deste ofício transformador; que me é tão caro e ao mesmo tempo tão transfor- 

mador. 

Os pontos aqui apresentados foram observados a partir da minha percepção como 

diretor nas funções de condutor, provocador e organizador1 deste desenvolvimento 

criativo, no qual me entreguei a perceber quais foram os caminhos estabelecidos e 

percorridos pelos artistas envolvidos nesta investigação durante cada ensaio2, ou 

como prefiro definir, a cada encontro criativo3. Trago novamente Araújo quando ele 

diz que “podemos inclusive, olhar o processo de ensaio como um meio de pensar a si 

mesmo e ao outro. Como uma forma de conhecimento do mundo. Ou, se quisermos, 

de sua transformação” (2002, p. 6). 

Durante toda esta textualidade realizo uma análise que percorre uma trajetória de re- 

conhecimento da prática cênica como pesquisa e de mim como diretor teatral envol- 

vido nesta prática, também em processo de formação e autoconhecimento. 

Assim, este trabalho se debruça sobre uma construção consciente de meu papel como 

diretor teatral, calcada nas minhas percepções geradas a partir do processo criativo 

desenvolvido, e estabelecidas através das relações criativas vinculadas ao ofício da 

direção teatral. 

Considero que, no desenvolvimento de uma investigação como esta, na qual a prática 

se torna o processo e ao mesmo tempo o resultado da pesquisa, existe uma dificul- 

dade em elencar qual seria a abordagem metodológica ideal, qual seria “a mais eficaz 

e a mais abrangente” para dar conta de toda a reflexão gerada, e de toda experiência 

vivida em função da pesquisa. 

Os mecanismos e procedimentos da prática como pesquisa em artes, desenvolvidos 

até então no Brasil e no exterior, ainda estão em processo de descobertas, e quiçá 

 
 

1 Me refiro a atuar como diretor nestas funções da seguinte forma: como propositor e condutor das 
atividades realizadas; como provocador de ações e reações criativas nos/nas atores/atrizes; e como 
organizador do material cênico produzido, estruturando-o para um/uma espetáculo ou obra final. 
2 Investigar o ensaio, palavra que, entre outras acepções, significa exercício, treinamento, tentativa, 
preparativo, parece nos confrontar com o que há de mais genuíno e especificamente teatral (ARAÚJO, 
2002, p. 2-3). 
3 O termo encontro criativo, que utilizo para definir nossas práticas de ensaio, tem influências em Gro- 
towski: “a essência do teatro é o encontro. O homem que realiza um ato de auto-revelação é, por assim 
dizer, o que estabelece contato consigo mesmo. Quer dizer, um extremos confronto, sincero, discipli- 
nado, preciso e total – não apenas um confronto com seus pensamentos, mas um encontro que envolve 
todo o seu ser, desde os seus instintos e seu inconsciente até seu estado mais lúcido. [...] O Teatro é 
também um encontro entre pessoas criativas. Sou eu, o diretor, que me defronto com o ator, e a auto- 
revelação do ator que me dá a revelação a mim mesmo” (GROTOWSKI,1992, p. 49). 



18  

nunca sejam declarados como definitivos, visto que no campo das artes, cada pes- 

quisa necessita de uma abordagem específica que lhe contemple em sua forma, con- 

teúdo e análise próprios, questões estas que são por vezes bastante singulares a cada 

investigação. 

Sendo assim, utilizei como influências metodológicas dois autores, inspirando-me em 

suas proposições, e absorvendo deles o que me foi útil no desenvolvimento deste 

trabalho dissertativo. Estas influências conjuntas me possibilitaram a expressão e o 

desenvolvimento de meu trabalho tal como eu gostaria de apresenta-lo neste mo- 

mento. 

O primeiro deles é o conceito de autoetnografia. Em seu artigo Contribuições Possí- 

veis da Etnografia e da Auto-Etnografia para a Pesquisa na Prática Artística, Silvie 

Fortyn o define desta forma: 

 
A Auto-etnografia (próxima da autobiografia, dos relatórios sobre si, 
das histórias de vida, dos relatos anedóticos) se caracteriza por uma 
escrita do “eu” que permite o ir e vir entre a experiência pessoal e as 
dimensões culturais a fim de colocar em ressonância a parte interior e 
mais sensível de si (FORTYN, 2009, p. 83). 

 
E ainda sobre este conceito metodológico, aponta que: 

 
Não podemos falar a não ser de nós’ é o leitmotiv daqueles que ado- 
tam o gênero auto-etnográfico, que se quer menos subentendido por 
um projeto de objetividade, que procurará a ‘verdade’ do que aconte- 
ceu, do que por um projeto evocativo (FORTYN, 2009, p. 83). 

 
Inspiro-me nesta abordagem autoetnográfica pelo fato de grande parte dos dados re- 

colhidos por esta investigação derivarem-se de minha experiência como pesquisador, 

ativamente envolvido nos acontecimentos e vivências da prática relatada4. Além disso, 

acho-a bastante cabível à pesquisa no campo das artes, e, claramente, a esta pes- 

quisa. 

Ainda para fins de diálogo sobre a abordagem autoetnográfica, trago Daniela Giana 

Claudia Beccaccia Versiani, que em seu livro Autoetnografias: conceitos alternativos 

em construção aborda a autoetnografia como sendo um 

 
 

4 Estes dados se conformam como: meus relatórios pessoais como diretor sobre toda a prática cênica 
desenvolvida, textos dramatúrgicos atorais produzidos em processo, meu caderno de documentação 
dos apontamentos da direção criativa do espetáculo, e entrevistas e documentos audiovisuais gerados 
durante o desenvolver deste processo de pesquisa. 
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Processo de construção do conhecimento em que o pesquisador não 
se exime do fato de pertencer ao “objeto” que investiga, de considerar- 
se imerso nele, colocando lado a lado, tanto sua experiência pessoal 
e profissional quanto suas perspectivas teórico-críticas como forças 
motrizes de suas indagações e da escolha de seus objetos de pes- 
quisa (2005, p. 172). 

 
O segundo conceito que me influenciou no desenvolvimento metodológico deste tra- 

balho foi o de ensaio como forma. Para Theodor Adorno (2012, p. 35): 

 

 
 
 

 
Ainda para ele: 

O ensaio pensa em fragmentos, uma vez que a própria realidade é 
fragmentada; ele encontra sua unidade ao busca-la através dessas 
fraturas, e não ao aplainar a realidade fraturada. A descontinuidade é 
essencial ao ensaio; seu assunto é sempre um conflito suspenso. 

 

“Desse modo, o ensaio suspense ao mesmo tempo o conceito tradici- 
onal de método. O pensamento é profundo por se aprofundar em seu 
objeto, e não pela profundidade com que é capaz de reduzi-lo a outra 
coisa” (ADORNO, 2012, p. 27). 

 
Esta influência se dá no modo como eu organizo os acontecimentos, os dados e as 

suas análises em meu trabalho; e também pelo modo como a unidade teórica se une 

à experiência prática vivenciada, levando-me à organização deste estudo, não de uma 

maneira tradicional, mas me esforçando em exprimir o seu caráter dinâmico e proces- 

sual. 

Destaco também que são predominantes no decorrer desta textualidade várias notas 

e passagens de meu diário de bordo como diretor teatral-pesquisador. Estas foram 

explicitadas durante os textos a fim de esclarecer minhas visões sobre o processo de 

criação e a conformação de minha consciência de meu papel como diretor teatral no 

desenvolvimento deste trabalho. 

Estas bases metodológicas trazem inspirações, diálogos e forma a meu estudo, e se 

ligam ao meu desejo de refletir como diretor teatral-pesquisador-artista. 

A partir de uma postura investigativa e processual, e envolvida com as vivências, in- 

tuições e afetividades intrínsecas a uma prática artística estabelecidas entre o diretor 

teatral e os/as atores/atrizes no ato da criação surge esta dissertação. 
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Pois, parafraseando Versiani (2005, p.172), “é através do retraçar da gênese das no- 

tas de campo” que o cerne desta pesquisa pode florescer em informações e conheci- 

mentos que contribuam para os estudos em relação à direção teatral e ao processo 

de criação cênica atuais. 

Explicitados os métodos que servirão, como inspiração e/ou orientação para a apre- 

sentação deste estudo, apresento suas etapas de desenvolvimento. 

No capítulo 1, denominado Descobertas da direção durante o processo criativo do 

espetáculo Habemus Corpus – Ferramentas e escolha de trabalho, detenho-me na 

descrição das ferramentas de trabalho utilizadas por mim como diretor, e, também, 

em sua análise funcional junto à conformação das ações, das reações e das relações 

criativas firmadas na constituição deste processo de criação cênica. Nesta fase do 

trabalho descrevo principalmente meu papel como diretor condutor e provocador do 

processo criativo. 

No capítulo 2, denominado O diretor e o Espaço de ensaio – Escolhas e direciona- 

mentos possíveis para o espetáculo Habemus Corpus, ocupo-me de algumas ques- 

tões em relação à administração do espaço de ensaio, as quais acredito que o diretor 

deva se ocupar no desenvolvimento de suas prática cênica. 

No capítulo 3, denominado Laboratório – Sobre as práticas de criação para o espetá- 

culo Habemus Corpus, faço uma exposição e análise das atividades técnicas-criativas 

experimentadas, propostas por mim, e praticadas em toda nossa construção cênica. 

Atividades estas que serviram como orientação para o estabelecimento de ações e 

relações criativas entre os artistas integrantes do processo. Abordo também como 

algumas destas atividades, anteriormente técnicas, tornaram-se estruturas criativas e 

cenas partituradas durante a conformação do espetáculo Habemus Corpus. Nesta 

fase, descrevo meu papel como diretor preparador de atores/atrizes para a cena. 

No capítulo 4, denominado Ideias iniciais de construção do Processo – Da teoria para 

a prática e vice-versa, refiro-me à formulação e organização dos primeiros planos de 

trabalho realizados por mim como diretor, a meu primeiro contato com os atores/atri- 

zes com quem trabalhei em processo de criação, e também ao estabelecimento dos 

primeiros pressupostos criativos para a formulação de um espetáculo teatral. 
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No capítulo 5, denominado Habemus Corpus: apontamentos sobre o processo de en- 

cenação, realizo um breve relato de meu trabalho como diretor encenador, encarre- 

gado da transformação dos materiais criativos gerados em processo em encenação 

apresentada ao público. Ou seja, descrevo principalmente meu papel como organiza- 

dor e compositor da cena. 

Pretendo desta forma evidenciar aos olhos do leitor os dados, as questões e as rela- 

ções que foram percebidos por mim durante o desenvolvimento desta investigação 

prática. E também dividir, com ele, toda a construção de minha consciência do papel 

do diretor teatral, implícita a esta função, e que foi percebida durante todo o decorrer 

desta pesquisa. 
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1. DESCOBERTAS DA DIREÇÃO DURANTE O PROCESSO CRIATIVO 

DO ESPETÁCULO HABEMUS CORPUS – 
FERRAMENTAS E ESCOLHA DE TRABALHO 

 
A descoberta, a investigação é a nossa maior chave! (Na porta 

aberta!) PORTA / ABERTA/ CHAVE”? 
 

Du Sarto 
Relatório 18 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
No desenvolvimento de toda esta investigação pude descobrir, experimentar e, por 

vezes, constatar diversas questões e vivências acerca do ofício do diretor5. Nestas 

pude também ampliar minha percepção em relação ao meu trabalho como pesquisa- 

dor-diretor-artista. 

Durante este tempo, tais questões e vivências me foram de grande valia na produção 

de ferramentas de trabalho articuladas junto dos/das atores/atrizes, e também no es- 

tabelecimento do processo para a criação do espetáculo Habemus Corpus6. 

Descreverei as que considero mais importantes nos subcapítulos abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Segundo Valter Lima Torres: “historicamente, o surgimento da figura do moderno diretor teatral loca- 
liza-se na virada dos séculos XIX-XX, e sua função foi se mantendo sempre dentro de um mesmo 
registro: organizar de forma global a representação teatral em busca de uma harmonia, de uma ade- 
quação articulando o conjunto formado por diversos elementos que estabelecem a linguagem da ence- 
nação teatral – da iluminação à atuação dos intérpretes, passando pela cenografia e a música, etc. 
(TORRES, 2007, p. 111-112). Para ele: “o trabalho do diretor teatral estaria centrado na coordenação 
e no estímulo de uma equipe de agentes criativos e de técnicos visando uma cooperação e concepção 
única do espetáculo, visão esta condicionada à melhor maneira de transpor a escrita dramática para a 
escrita cênica” (idem, p. 116). E ainda: “o diretor poderia ser considerado também como um provocador. 
É ele quem se põe a julgar, os esboços. Esboço de cenário; esboço de atuação; esboço de iluminação 
e assim sucessivamente diante dos agentes criativos envolvidos na montagem. Esboços esses que se 
tornam, mais tarde, o espetáculo teatral sob sua responsabilidade já quando da presença do público, e 
da sua própria partida. (idem, p. 117). 
6 Para Elias: “a palavra ‘tempo’, diríamos, designa simbolicamente a relação que um grupo humano, ou 
qualquer grupo de seres vivos dotado de uma capacidade biológica de memória e de síntese, estabe- 
lece entre dois ou mais processos, um dos quais é padronizado para servir aos outros como quadro de 
referência e padrão de medida” (ELIAS, 1998. p. 39). Ainda para ele: “considerado do ponto de vista 
sociológico o tempo tem uma função de coordenação e integração”. (idem, p. 45). 
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1.1. O diretor e a voz de comando – Observação, provocação e 

reação criativa 

 

 
Se cumprirmos o ato com todo nosso ser, como nos instantes do 

verdadeiro amor, chegará o momento em que será impossível decidir 
se agimos conscientemente ou inconscientemente. Em que é difícil 

dizer se somos nós a fazer algo ou se isso nos acontece. Em que 
somos ativos e totalmente passivos ao mesmo tempo. Em que a 

presença do outro se manifesta por si só, sem que se procure. 
Quando é eliminada toda a diferença entre corpo e alma. Naquele 

momento podemos dizer que não estamos divididos”. 
 

Jerzy Grotowski 

(Grotowski apud LIMA, 2012, p. 266). 

 
 

No ano de 2011, ainda em minha graduação, no Bacharelado em Direção Teatral da 

Universidade Federal Ouro Preto, pude participar de uma pesquisa de iniciação cien- 

tífica7 que propunha a análise de um processo criativo desenvolvido em uma disciplina 

de interpretação teatral. Foi durante esta experiência que ouvi pela primeira vez ser 

proferido o termo voz de comando. 

Ao trabalhar em minhas primeiras tarefas de programação de ensaios, nos exercícios 

de processo e em minhas composições como diretor durante o desenrolar do curso 

de bacharel, o professor Oliveira8 em suas aulas, já me trazia algumas orientações 

sobre o trabalho da direção teatral como sendo um trabalho de astuta observação9. 

Eu, como diretor principiante e empolgado que era naquele momento, envolvido com 

o desejo de contaminar com meus pressupostos técnicos e estéticos iniciantes o fazer 

dos atores e das atrizes com quem trabalhava, sempre me colocava muito ativo e 

 
 
 

7 Pesquisa intitulada “A memória da cena teatral” e foi orientada pelo Professor Doutor Rogério Santos 
de Oliveira, também professor da disciplina citada e o responsável pela fala sobre o termo voz de 
comando. 
8 Pr. Dr. Rogério Santos de Oliveira. 
9 Segundo Grotowski: “é evidente para mim que o trabalho do diretor é ser espectador de profissão. É 
um ofício muito preciso. Por que, por exemplo, certos grandes atores são péssimos diretores – no 
sentido do trabalho com os outros atores, não da encenação espetacular? Isso acontece porque a 
relação do ator com o espectador é bem específica. O ator não é espectador e o trabalho do diretor é 
ser espectador” (GROTOWSKI, 2010, p. 213). E ainda para ele: “o diretor é alguém que ensina aos 
outros algo que ele mesmo não sabe fazer. Mas exatamente, se sabe “eu não sei fazer isto, porém sou 
um espectador” neste caso pode vir a ser criativo. E pode tornar-se até mesmo um técnico porque nisso 
há uma técnica precisa e complexa. Só que não se pode receber essa técnica em escola alguma, a 
aprendemos só com o trabalho (idem, p. 214). 



24  

participante durante as práticas que propunha10. Assim, realizava os exercícios/técni- 

cas conjuntamente a eles(as) e não percebia com clareza o material que os atores/atri- 

zes derivavam e/ou produziam a partir de minhas propostas. 

Percebo hoje, que por este motivo também algumas das vezes não estava atento às 

dificuldades de compreensão dos/das atores/atrizes em relação às práticas propostas 

e desenvolvidas por mim junto deles/delas nestes processos criativos. 

Isto porque estava muito embebido daquele desejo inicial de criação, absorto em ima- 

gens pré-programadas que estavam em minha imaginação e que, a priori, mantinham- 

se inabaláveis no decorrer da construção, opondo-se a novas ideias possíveis para 

uma composição artística final. A ansiedade em meu fazer nesta época ao trabalhar 

com os atores/atrizes era um fator muito presente. 

Foi então que o citado professor me propôs um novo exercício de direção durante 

minha prática. Nele, eu trabalharia com os/as atores/atrizes somente sentado, sem 

movimentos ou práticas conjuntas aos/as atores/atrizes, como era de meu costume. 

Poderia caminhar até eles e me entremear em seu fazer coparticipando da atividade 

somente em casos de extrema necessidade. Como quando um ator poderia se ma- 

chucar ao fazer uma ação11 ou movimento imprecisos ou mal desenvolvidos, por 

exemplo. 

 
 
 
 
 
 
 

10 Grotowski fala sobre a postura do jovem diretor e a busca pelo caminho do aprendizado do ofício: 
“há diretores, por exemplo, que pegam um texto escrito, uma peça e constroem uma sua ideia de 
realização. Isso quer dizer que constroem no seu intelecto a imagem que deve ser realizada. Nesse 
caso, trata-se sempre do teatro de um filólogo, em suma, de algo que no melhor dos casos chega a 
uma espécie de tratado sobre o que seja, por exemplo, Hamlet¸ como tragédia. Aqui há um profundo 
mal-entendido porque, dado que há mil livros a respeito de Hamlet que dizem qual seja o verdadeiro 
Hamlet, não há uma só concepção que possa representar o Hamlet objetivo. Em primeiro lugar portanto 
não se pode separar Hamlet do ator que o representará. Mas como pode o diretor conhecer realmente 
o potencial do ator? Pode saber quais foram os êxitos daquele ator em outros espetáculos. Então esse 
tipo de diretor impele o ator a repetir aquilo que fez nos seus êxitos precedentes. No quadro de uma 
estrutura inventada de maneira especulativa que o diretor considera como a sua concepção, este pensa 
ter algo para impor aos outros atores e aos espectadores. Ele sabe melhor do que ninguém o que é 
Hamlet; não o Hamlet daquele ator ou dele mesmo, mas Hamlet em si. Fará transmitir essas ideias 
reveladores aos espectadores, e se os espectadores compreenderem essas ideias, as aplicarão na 
vida, e isto mudará a sociedade...”. (idem, p. 214). 
11 Para Patrice Pavis a ação seria “o elemento transformador e dinâmico que permite passar lógica e 
temporalmente de uma para outra situação” (PAVIS, 1996, p. 3). E para Hannah Arendt a ação seria: 
“iniciar, por em movimento” (ARENDT, 2003, p. 190). A ação é pensada nesta pesquisa como sendo 
um elemento dinâmico, iniciador, transformador de uma situação em outra, colocando-a em movimento 
e transformando-a em outra. 
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Repousado em um único lugar eleito naquele espaço eu iria desenvolver minha ob- 

servação sobre aquele grupo e me esforçaria para contaminar o trabalho dos/das ato- 

res/atrizes somente a partir de minhas inflexões vocais e da energia depositada nestas 

inflexões, advindas de minha percepção do processo em acontecimento. 

Dessa maneira, pude experimentar, pouco a pouco, uma nova percepção do trabalho 

do diretor. Pude percebê-lo como observador assíduo das relações produzidas e re- 

compostas em processo, e, por consequência, deste diretor como um compositor/pro- 

vocador direto da ação gerada durante os encontros criativos. Percepção, esta, ad- 

quirida através dos seguintes fatores: 

Primeiramente, era observador das relações que compunham aquele processo como 

espacialidade criativa e estabeleciam todo o seu desenvolvimento, percebendo-me 

como um integrante capaz de interferir ou de guiar, de maneira sútil ou enérgica, estas 

relações, dando a elas sequências e dinâmicas. 

Posteriormente, era compositor/provocador, porque, como eu se tratava também de 

um dos elementos cênicos12 presente na criação, não somente podia propor estes 

encadeamentos a partir das relações percebidas, mas era possuidor da capacidade 

de provocar através de ações vocais e de conduções de ação situadas em minha voz 

de comando. Formava-se, portanto, toda uma estrutura de desenvolvimento, continui- 

dade ou interrupção, que se fazia dinâmica, porém continuamente coerente no decor- 

rer dos acontecimentos resultantes das ações em processo criativo. 

 

Percebo que a voz do diretor junto dos atores pode construir, influen- 
cias, estimular, acalmar as energias criadas em situação de criação. 
O modo como eu falo, como criador junto dos atores, afeta diretamente 
o processo e seus ritmos de ação. Voz de comando? Não! Voz de 
estímulo, de provocação (SARTO, Du. Diário de Bordo. Relatório 13. 
Habemus Corpus, UFOP, data: 06/05/2015). 

 
 

 
12 Sobre esta possibilidade provocativa e condutora do diretor, Grotowski diz que: “durante os ensaios 
eu espero, não corto, não explico nunca como gostaria de ver a ação. As palavras do diretor são, 
magicamente, palavras de poder. Devem empurrar. O problema não é explicar de maneira teórica ou 
descritiva, porque cada um de nós se vê de modo diverso de como é visto do exterior (da mesma forma 
que nós não reconhecemos a nossa voz reproduzida no gravador). Assim é necessária uma outra 
capacidade de lançar observações: as observações que empurram. Por exemplo, olho uma nova se- 
quencia que os atores ensaiam e descubro que eles fazem algo que não tem relação alguma como o 
projeto do espetáculo. Olho então e me digo que é formidável! Há, porém, uma pequena voz em alguma 
parte dentro de mim que diz: “Mas olhe, não pode servir para você. Não tem relação alguma com o que 
vocês fazem. Sim, sim, é extraordinário mas está completamente fora daquilo que vocês fazem!”. Então 
eu digo àquela pequena voz: “Mas fique quieta! Quero ver esta coisa até o fim”!” (GROTOWSKI, 2010, 
p. 224-225). 
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A voz de comando em minha prática como diretor, naquele momento, se apresentou 

como um suporte técnico fundamental no despertar de um amadurecimento de meu 

olhar para a criação da cena, e de meu trato e coordenação junto aos elementos cê- 

nicos dispostos na sala de ensaio. 

Para além disto, o manejo desta voz de comando e a experiência de sua utilização 

como ferramenta criativa e sua prática constante, influenciaram pontualmente em mi- 

nha administração e em meu desenvolvimento hábil na estruturação de processos 

criativos de maneira organizada e coerente. 

Para tanto, foi fundamental realizar durante estes processos algumas experimenta- 

ções de estímulos ligadas à expressão da minha voz para perceber como eu atingiria 

diretamente os/às atores/atrizes a partir dela, na tentativa de levá-los a estados cria- 

tivos coesos aos meus desejos de desenvolvimento para à cena pretendida. 

 

Máximas desenvolvidas no processo de hoje: 
Percebam o que o corpo quer/ Abrir espaço para experimentação do 
corpo! / Como o outro me influencia mesmo que eu não perceba? / 
Quanto tempo eu quero experimentar o que? O que vem junto? O que 
vem separado disto? / O que eu preciso? O que eu quero? O que eu 
escolho? (Pensando também o corpo como sendo eu e repetido várias 
vezes). 
Notas para reflexão a partir deste encontro: *Se envolver consigo! 
DESCOBERTA DA RELAÇÃO: Atores e Direção/ O que envolve, o 
que eu sinto, como existo naquele espaço? (Ansiedade: Insegurança 
minha) / espaço para o acaso/ Espaço para Ser! (SARTO, Du. Diário 
de Bordo. Relatório 01.Habemus Corpus. UFOP, data: 09/03/2015). 

 
Foi neste momento também que pude perceber como minhas ações e inflexões vocais 

como diretor traziam reações e provocavam novas ações nos atores e atrizes com 

quem trabalhava. 

Estas reações se derivavam de meus comandos e eram geradoras de novas ações 

no decorrer do processo de criação. Ou seja, eram reações criativas13 geradas no 

processo de criação cênica. 

 
 
 

13 Ao realizar uma ação junto ao seu grupo criador, o diretor e os/as atores/atrizes tendem a afetar-se 
uns aos outros, gerando novas ações em resposta. Denomino a geração destas novas ações como 
reações Criativas. Estas reações criativas, por sua vez, produzem novas ações, criando um círculo 
contínuo de perguntas e respostas criativas através dos estímulos e afetações estabelecidos entre seus 
integrantes estado criativo. E neste momento, me refiro às reações criativas, que os/as atores/ atrizes 
derivavam de todos os comandos e conduções propostos por mim como diretor em processo criativo. 
Geralmente estas reações eram acionadas através de minhas provocações iniciais ao propor uma ati- 
vidade para criação. 
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Noto, porém, que com o passar do tempo e através da experiência adquirida no ofício 

da direção teatral/cênica, esta proposta de exercício, ou seja, de estar em repouso e 

comandar o ensaio somente a partir de uma voz de comando pontual, transformou-se 

durante o decorrer do meu trabalho artístico como diretor. 

 

O meu papel como diretor hoje, além de grande observador silencioso 
do trabalho, foi o de apontar algumas máximas durante o trabalho dos 
atores, para que estes pudessem ir além de algumas possibilidades 
comuns a seus corpos, ou que se envolvessem ainda com mais ener- 
gia junto à atividade proposta. GESTÃO/ AUTOGESTÃO E AUTONO- 
MIA DO ATOR através dos comandos do diretor em cena como ele- 
mento criador, neste momento inicial esta era minha proposta 
(SARTO, Du. Diário de Bordo. Relatório 01. Habemus Corpus. UFOP, 
data: 09/03/2015). 

 
Cada processo de criação específico pede um comportamento ou postura da direção 

que seja coerente ao seu desenvolvimento. Cada ator/atriz pede um trato, uma indi- 

cação e/ou um modo imperativo ou delicado de proferir conduções e comandos. As 

ações e reações dos/das atores/atrizes são influenciadas por este modo e eles/elas 

reagem diretamente a ele. O modo como se dá este trato são uma descoberta em 

processo do diretor junto do/da ator/atriz durante a prática criativa. 

Há processos em que é necessário que o diretor esteja junto, praticante ativo das 

atividades e exercícios corpo-vocais14 propostos junto aos/as atores e atrizes, princi- 

palmente se sua função neste processo for a de diretor preparador de atores/atrizes. 

Porém, há casos em que o diretor talvez seja mais ativo nesta participação somente 

no momento da execução de exercícios criativos ou na estruturação de uma encena- 

ção final. Por vezes, também, o diretor é necessário apenas como provocador inicial, 

sem uma presença física durante a criação de uma cena, não adentrando o espaço 

de criação dos/atores/atrizes. Tudo pode variar de acordo com a necessidade criativa 

e abordagem escolhida para o desenvolvimento do processo pelo diretor. 

No processo de criação do espetáculo Habemus Corpus, investigado nesta pesquisa, 

escolhi fazer uma mixagem de todas estas abordagens. 

 

Bate papo – Conversamos sobre as sensações dos atores em relação 
 

 
14 O termo corpo-voz é concebido nesta pesquisa com sendo a busca pela percepção do corpo como 
integração em todas as suas ações (voz, corpo e movimento) como um organismo em sua totalidade 
expressiva. Para mais informações sobre o tema, consultar: Grotowski –Exercícios (Grotowski, 2010, 
163). 
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as atividades e também expliquei quais metodologias técnicas e auto- 
res teóricos iriam nos influenciar durante este processo, que em seu 
primeiro mês pretendia-se ser somente para a preparação dos atores 
e desenvolvimento coletivo do trabalho em jogo. Os autores de influên- 
cia são para nós a princípio eram: Grotowski, Schechner e Antônio 
Araújo. Ao final pedi os atores que trabalhassem em nossos próximos 
encontros mais desenvolvimentos com vocais conjuntos todas as ati- 
vidades, pensando que desde este início a respiração já é/ se faz voz, 
mesmo que em silêncio de ruídos (SARTO, Du. Diário de Bordo. Re- 
latório 01. Habemus Corpus. UFOP, data: 09/03/2015). 

 
A cada etapa do trabalho propus um tipo de condução que variava em mais ativo e 

fisicamente envolvido nas práticas propostas, ou menos participativo, somente obser- 

vando e estabelecendo comandos fora do espaço de cena dos/das atores/atrizes. 

Mas, sempre estava presente em todos os processos desenvolvidos, de uma forma 

ou de outra. 

Quando não estava conduzindo a prática, estava em atenta observação de sua exe- 

cução. E, se necessário fosse, propunha várias abordagens de condução durante um 

mesmo dia de encontro criativo: sentado a observar, correndo com os/as atores/atri- 

zes, dando comandos enérgicos, sussurrando aos ouvidos de cada um/uma o que 

desejava de seu trabalho naquele dia, colocando a mão nos/nas atores/atrizes para 

compartilhar, pontuando algo, observando reações e pedindo repetições delas, etc. 

Destaco que todo este trabalho sobre a voz de comando sempre esteve ligado a uma 

observação prévia das ações em processo geradas naquele instante e a um cuidado 

de espectador sensível na provocação de estados físicos ou reações criativas nos/nas 

atores/atrizes durante a prática realizada. 

 
Por vezes é necessário fazer algo que me remeta a sensação/ trazê- 
la na voz”! (Sarto, Du. Diário de Bordo. Relatório 19, Habemus Corpus, 
UFOP, data 27.05.2015). “Eu ajudo nos termos nas afetações com 
ações, não só com comando! Voz canto/ Palma/ Fazendo junto eu 
pulso junto com eles e crio as organicidades junto do grupo! Impulsi- 
ono energia e as limito também! – Diretor! (SARTO, Du. Diário De 
Bordo. Relatório 17, Ensaio Habemus Corpus. UFOP, data 
20.05.2015). 

 
Quando desejava alguns estados mais enérgicos dos atores/atrizes, envolvia-me com 

a cena mais presentemente e produzia uma fala mais potente e energizada, profe- 

rindo-a em tempos e ritmos mais fragmentados. Quando desejava um clima/atmosfera 

mais sútil à criação, realizava conduções leves e em etapas contínuas. Assim, por- 

tanto, fomos produzindo cotidianamente nosso material cênico. 
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Neste momento, minha voz de comando enérgica às vezes é neces- 
sária para acompanhar o trabalho dos atores, pois isto afeta o trabalho 
deles diretamente, e os faz trazerem mais energia, se dando mais ao 
trabalho. Existe uma entrega entre nós, uma parceria (SARTO, Du. 
Diário de Bordo. Relatório 02. Habemus Corpus. UFOP, data: 
11/03/2015). 

 
Em alguns processos dava uma indicação/provocação inicial de ação e passava muito 

tempo de ensaio somente na observação do trabalho dos/das atores/atrizes, perce- 

bendo o que eles estavam produzindo a partir do meu conduzir, e/ou derivando do 

material criativo já produzido até então em ensaios anteriores. 

Sobre esta percepção relacionada à postura do diretor como provocador em relação 

com o material criativo produzido, Grotowski aponta: 

 

E daí que as coisas emergem de verdade é nisso que o nosso trabalho 
se desenvolve sempre hic et nunc, em cada momento dos ensaios. E 
aí está o valor. Se hoje, sexta-feira, à hora tal, o milagre dos atores 
emerge, se isso emerge, então eu sou o espectador e olho, estou fas- 
cinado. O problema não é absolutamente se servirá para alguma coisa 
ou não. Hoje aquilo existe e isso é importante. O que sucederá depois? 
Será esquecido talvez. Será esquecido, mas as marcas permanecerão 
em nós. Não trabalhamos assim na verdade, no sentido da arte e da 
vida? Isto não mudará, talvez, toda a perspectiva do espetáculo, 
mesmo se em sentido indireto (GROTOWSKI, 2010, p. 225). 

 
E completa: 

 
Se o diretor não olha como quem pode ser fascinado por uma possi- 
bilidade desconhecida, mesmo só por aquele dia, só por aquele mo- 
mento, ficará sempre no nível limitado e banal das próprias concep- 
ções (idem). 

 
Estas variadas abordagens de condução a partir da ferramenta voz de comando, ser- 

viram-me para angariar algumas das reflexões sobre o desenvolvimento do processo 

criativo e do ofício da direção teatral. Mesmo quando não utilizadas diretamente para 

a construção do espetáculo, estas serão abordadas durante todo o decorrer deste 

trabalho de reflexão e análise. 

 
 

1.2. A relação de confiança entre o diretor e os(as) atores/atrizes 

 

 
Existe algo de incomparavelmente íntimo e produtivo no trabalho 

com um ator que confia em mim. Ele deve ser atencioso, seguro e 
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livre, pois nosso trabalho consiste em explorar ao máximo suas 
possibilidades. Seu desenvolvimento é atingido pela observação pela 

perplexidade e pelo desejo de ajudar; o meu desenvolvimento se 
reflete nele, ou, melhor, está nele – e nosso desenvolvimento comum 

transforma-se em revelação. Não se trata de instruir um aluno, mas 
de se abrir completamente para outra pessoa, na qual é possível o 
fenômeno de ‘nascimento duplo e partilhado’. O ator renasce – não 
somente como ator mas como homem – e, com ele, renasço eu. É 

uma maneira estranha de se dizer, mas o que se verifica, realmente, 
é a total aceitação de um ser humano por outro. 

 

Jerzy Grotowski 
Em Busca de um teatro pobre 

 

 
Além de minha busca por uma voz de comando adequada à condução deste processo 

investigativo, destaco outra ferramenta que considero muito importante no desenvol- 

vimento de um processo de criação cênica: a relação de confiança e de entrega esta- 

belecidas entre o diretor e os/as atores/atrizes durante a criação. Uma parceria útil e 

necessária para o desenvolvimento criativo de modo produtivo e estável. 

 
O ator precisa, às vezes, de explicação, esclarecimento. Até onde 
posso ajudá-lo a estudar? 
Trabalhar junto dele é o ideal. Sempre em relação de confiança e cla- 
reza, se o processo pedir mais intimidade para descobertas é possível 
em relação de plena confiança. É um contrato. E tudo deve vir pelo 
desenvolvimento da criação. O ator e o diretor se entregam e se es- 
clarecem juntos, é o ideal (SARTO, Du. Diário de Bordo. Relatório 61, 
Habemus Corpus, UFOP, data: 07/10/2015). 

 
A busca pelo desenvolvimento desta relação se fez ponto forte durante toda nossa 

construção processual. E se mostrou extremamente necessária ao diretor para a con- 

dução de um procedimento artístico como este, que se faz especificamente através 

das ações e reações dos integrantes envolvidos. 

Esta relação de confiança deve se fazer presente durante todo o jogo15 e toda ação 

realizados em sala de ensaio. Quando estabelecida, firmemente, pode ser mantene- 

dora da continuidade de produção de material criativo, mesmo quando o processo 

 

15 Para Desgranges “o jogo dramático não visa uma representação oficial sustentada por importantes 
aparatos. Ele utiliza a apresentação no interior da oficina como meio de interrogação e verificação da 
comunicabilidade do discurso produzido. O vai-vém entre o jogo e a análise do jogo pelos observadores 
ativos é um dado essencial do trabalho” (2006, p. 92). Destaco também uma passagem de meu diário 
de bordo em relação ao jogo e nosso trabalho investigativo: “o jogo é um fator importante em nosso 
trabalho. Tudo é jogo em acontecimento: o próprio ator consigo, com o espaço a sua volta, com o outro 
ator em criação. Sempre a partir de agora relembrarei aos atores o quanto devem estar abertos ao 
jogo. Iremos construindo isto com o tempo” (SARTO, Du. Diário de Bordo. Relatório 05. Habemus Cor- 
pusHabemus Corpus. UFOP, data: 25/03/2015). 
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estiver em fase de descobertas mais obscuras ou perscrutando novos caminhos des- 

conhecidos pelo diretor para a criação. 

 

Pesquisa constante acontece por parte dos atores e minha também, 
olhar atento, cuidado nos pedidos e ações. A sala de ensaio é uma 
grande experimentação (Perdi o medo/ lembrei com era/ quero mais). 
A voz do diretor sempre pergunta: De onde vem / para onde vai / o que 
eu dou e o que eu tomo do espaço: Aos atores e a si”! (...) “Quem 
controla, onde, quem. Quem controla o ensaio? Os atores controlam, 
o que? O diretor controla o que? (SARTO, Du. Diário de Bordo. Rela- 
tório 03.Habemus Corpus. UFOP, data: 16/03/2015). 

 
Desde nosso primeiro dia de trabalho em sala de ensaio esta relação foi pensada por 

mim com delicadeza. A todo o momento do processo cada detalhe do que eu preten- 

dia enquanto resultado para a cena foi dividido com os atores e as atrizes. 

As primeiras ideias estéticas, os planos de onde se chegar com a preparação atoral, 

as possibilidades conceituais que já nos influenciavam a priori – e que posteriormente 

foram sendo percebidas e/ou res-significadas pelo grupo de trabalho – e até os deva- 

neios artísticos de modo geral, tudo era partilhado por mim junto ao grupo de trabalho. 

Esclareço que com estas franquezas e delicadezas na exposição de meus pensamen- 

tos sobre o desenvolvimento do processo, pretendia contaminá-los/las com minhas 

ideias, meus desejos técnicos, estéticos e dramatúrgicos. 

Desta forma, simultaneamente, eu poderia também me absorver dos desejos de- 

les/delas, fazendo com que estas “contaminações criativas”, geradas em ambos os 

artistas envolvidos, eles/elas e eu, refletissem diretamente em nossas práticas cêni- 

cas. 

Durante todo o processo alguns de meus apontamentos e desejos foram se transfor- 

mando. A cada transformação, a participação dos/das atores/atrizes era parte funda- 

mental nesta construção, pois eu me alimentava diretamente de suas reações para 

também criar novas formas de abordagem de determinados jogos e improvisações 

propostos. Lima aponta um fator importante envolvido na relação diretor/ator estabe- 

lecida por Grotowski: 

 

[...] ele postulava uma relação de autoridade consentida, como aquela 
que existe entre o psicanalista ou o psiquiatra e o paciente. Ele acre- 
ditava que o diretor só poderia ajudar o ator no processo de autope- 
netração se fosse emocional e cordialmente aberto pra ele, se enxer- 
gasse o ser humano não com desprezo, mas como uma pessoa que 
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sofre. Falava em uma confiança que avançava para além dos limites 
da consciência, em “uma abertura quente”, em “um olhar quente” do 
diretor para com o ator. Dizia que, se fosse recíproco, só isso já per- 
mitiria ao ator “realizar tentativas extremas, sem temer, nem acordos, 
nem humilhações”. Apreciava a severidade do diretor, “mas como um 
pai ou um irmão mais velho, e não como um mercador de escravos” 
(LIMA, 2012, p. 120). 

 
Sempre ao final de cada encontro criativo estabelecíamos uma roda de conversa, sem 

julgamentos “de certo ou errado” e voltada para a recepção de percepções, sensações 

e descobertas dos/das atores/atrizes a partir das práticas estabelecidas. 

Logo após a fala dos/das atores/atrizes, eu me colocava para explanar um pouco mais 

sobre meus planos como diretor naquele trabalho: indagava questões sobre as quais 

me interessava que fossem refletidas, e, por fim, estabelecíamos algumas diretrizes a 

partir da prática realizada em desenvolvimento da continuidade do trabalho. 

 

Importante: Tenho que dividir a construção com os atores, fazer com 
o conteúdo que penso para o processo e a cena passe também pelo 
corpo do outro. Construir para criar. (SARTO, Du. Diário de Bordo. Re- 
latório 07. Habemus Corpus, UFOP, data: 01/04/2015). 

 
Outro exercício bastante interessante nestas etapas de trabalho foram os relatórios 

imagéticos-poéticos-narrativos16. Um/uma ator/atriz eleito pelo grupo escrevia com a 

determinação de compartilhar conosco qual tinha sido sua experiência vivenciada, de 

modo individual e coletivo, a partir do trabalho criativo realizado no encontro passado. 

A partir destes textos pude me comunicar um pouco mais com as linguagens e as 

maneiras de se expressar de cada ator/atriz. Cada relatório pessoal refletia um pouco 

do/da artista que ali se colocava em diálogo comigo e com os outros, refletindo sobre 

as práticas organizadas e conduzidas por mim junto dele/dela. E, também, trazia-me 

com isso informações sobre como ele/ela estava apreendendo as atividades propos- 

tas e organizando, para si, o material que havíamos gerado naquele encontro. 

Por vezes eu elaborava ou repetia um jogo/exercício criativo durante o trabalho téc- 

nico, em relação ao que havíamos criado e estabelecido ali, em processo, com o ob- 

jetivo de que ele suprisse ou complementasse de alguma forma o entendimento téc- 

nico/sensível de dado/dada ator/atriz ou de todos/todas eles/elas. 

 
 

16 Estes relatórios eram produzidos pelos/pelas atores/atrizes após os ensaios e são chamados de 
imagéticos-poéticos-narrativos porque continham desenhos, poesias e prosas ou momentos do ensaio 
narrados de modo particular contidos neles. 
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Estes modos particulares de se expressar presentes nos relatório dos/das atores/atri- 

zes foram muito úteis a mim como condutor, provocador e organizador17 para a cons- 

trução de seus discursos cênicos individuais e de nossos discursos cênicos coletivos 

no decorrer do processo. 

 
Saber criar dispositivos e acompanhar é muito importante na tarefa da 
direção teatral. Isto vira técnica e se traduz em estéticas pro espetá- 
culo. Direcionamentos (SARTO, Du. Diário de Bordo. Relatório 04. Ha- 
bemus Corpus. UFOP, data: 23/03/2015). 

 
Através desta construção pude reconhecer um diálogo entre este modo de se expres- 

sar individual dos/das atores/atrizes e suas ações elaboradas em sala de ensaio, de- 

rivadas em seus corpos e aparentes em seus textos, e que conjuntamente foram se 

reelaborando em função de uma construção e estruturação final do espetáculo. 

Ressalto que estas percepções relacionadas a possíveis linguagens particulares de 

expressão advindas dos/as atores/atrizes passaram por minha avaliação pessoal an- 

tes de chegar à cena. Porém, não seria possível fazê-lo de outra forma, pois estáva- 

mos criando algo juntos, eram meus achados e descobertas adicionados aos achados 

e descobertas dos/das atores/atrizes. Afinal, naquele processo, nossas ações esta- 

vam imbricadas em busca de algo que nos parecesse verdadeiro e intenso para à 

criação. 

 
Da Direção: A cena é processo! O processo dá vida à cena. Nosso 
espetáculo refletirá isto. 
Imagens e textos trazidos pelos atores em experimentação e visões 
do diretor a cerca destas imagens para cenas futuras/ construções 
narrativas (SARTO, Du. Diário de Bordo. Relatório 37, Habemus Cor- 
pus, UFOP, Data: 06/08/2015). 

 
Todo o material produzido era sempre discutido democraticamente com cada 

ator/atriz, individualmente ou em grupo. Caso não estivéssemos em acordo, eu pedia 

para o/a ator/atriz que trabalhasse comigo individualmente, de modo prático e na 

reflexão de uma ideia e/ou construção de uma cena, até que chegássemos, sempre 

em parceria, a algo ainda mais essencial ou mais coerente ao nosso trabalho de 

criação. 

 
 

17 Refiro-me a atuar como diretor nestas funções da seguinte forma: como propositor e gestor das 
atividades realizadas, como provocador de suas ações e de reações criativas nos/nas atores/atrizes e 
como organizador do material cênico produzido, estruturando-o para um/uma espetáculo ou obra final 
pretendido. 
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Um bom exemplo disso foi quando sugeri a uma das atrizes que fizesse um monólogo 

de um trecho do texto Água Viva18 de Clarice Lispector como cena para o espetáculo. 

Esta ideia me apareceu por ligações pessoais que tenho com a obra e pela relação 

que este trecho tinha com nossa temática de trabalho. 

Descobri que esta atriz também se atrelava muito a este texto e possuía ligações afe- 

tivas com ele. Além disso, a meu ver, esta atriz possuía uma maneira de escrever que 

me remetia a tal autora, uma certa escrita feminina19 e em processo de efusão pul- 

sante com as palavras, como se fossem sempre essenciais e intensas aos serem 

ditas. 

Durante algumas semanas trabalhei por vários encontros criativos com esta atriz na 

construção de uma partitura de movimentos, derivada de uma técnica física-respira- 

tória que havíamos desenvolvido também neste processo criativo. E com esta técnica 

de suporte, alicerçando a construção daquele monólogo, acabei por localizar a atriz 

em um estado cênico completamente arbitrário ao seu modo de se expressar, fora de 

suas vontades e também não respeitando sua corporeidade atual de maneira sensí- 

vel. Eu estava obrigando a atriz a realizar algo como eu faria, e não como ela faria. 

Percebi que estava exigindo exaustivamente que ela se adequasse a um trabalho 

corporal expressivo que ainda não fazia parte de seus precedentes técnicos. Exigia, 

ainda, uma rapidez de resultado que normalmente levaria meses para acontecer. 

Insisti nesta fórmula, e confesso que nossa conexão durante o processo estava se 

perdendo. Minha falta de percepção sensível sobre o fazer da atriz e o fato de eu 

requisitar aquela prática daquele modo havia abalado nossa relação de confiança e 

entendimento enquanto artistas criadores parceiros. 

Percebi meu engano em querer obrigá-la, mesmo que sutilmente, a produzir algo que 

estava já estruturado somente em minha imaginação. Em função disto a atriz poderia 

 
 

18 LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1998. 
19 “Preconizada por Virginia Woolf, na década de 1930, defendida pelas feministas européias de 1970, 
uma “escrita feminina” ganhou corpo (e forma) na literatura, sim senhor - queira-se ou não. Mulheres 
escritoras (ficcionais e não-ficcionais) têm voz própria, estilo próprio, linguagem própria, temática pró- 
pria, longe de “simplesmente reproduzirem modelos falocêntricos, caracterizados por racionalismos e 
pragmatismos” como acentua a ensaísta Luce Irigaray. A contrapartida, segundo ela, é uma “subjetivi- 
dade feminina, marcada por uma escrita mais sensorial e sensível, mais poética, lírica mesmo, uma 
escritura com o corpo e a alma, maior liberdade de escrita”. E isso, não há dúvidas, emergiu mais 
claramente e intensamente no e por obra e efeito do chamado pós-modernismo” (ROSSO, Mauro. Es- 
crita feminina in Carta maior, 2004. Acessado em: http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Midia/Escrita-fe- 
minina/12/6355). 
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ter abandonado nosso processo de criação ou podíamos ter construído uma cena de 

expressividade mecânica, uma cena morta, como diria Peter Brook20. 

Posteriormente a esta percepção, ao pedir para que a atriz trabalhasse com o mesmo 

trecho textual novamente, só que desta vez, apenas ativando sua respiração, e que 

assim, a partir dela expressasse suas próprias sensações e afetividades, resgatamos 

quase que num passe de mágica, desde a primeira reexperimentarão, ela atriz, e eu 

diretor, juntos, a vida/expressividade contidas em sua ação durante aquele monólogo. 

Recuperamos assim, através de parceria e confiança, a expressividade trazida de 

modo sincero pela atriz em ato de entrega ao fazer tal cena, e também construímos 

uma relação de conexão com o meu desejo e o da atriz, enquanto compositores da- 

quela cena. 

 
O diretor e o texto, como lidar? 
Conversar com o ator, entender suas motivações, misturá-las às mi- 
nhas. Colocá-las ao encontro. Ajudar com exercícios e descobrir tudo 
ou um pouco de tudo (SARTO Du, Diário de Bordo. Relatório 50. Ha- 
bemus Corpus, UFOP, data: 31/08/2015) 

 

Assim também deve ser o trabalho junto do ator com seu texto, suave, 
permitindo experimentações e ao mesmo tempo o entendimento de 
suas palavras, localizando o ator em quais são seus sentimentos e 
relações direcionadas a este texto. Um ator precisa alimentar-se do 
texto e depois digeri-lo, para somente depois saboreá-lo em palavras 
proferidas na cena, e isto, gasta tempo de estudo, pesquisa, experi- 
mentação e expressão. A técnica para pronunciar um texto pode ser 
variada, e trabalhada em repetição, construções, ritmos, mas a relação 
de sentir de fato em cada parte do corpo com este texto e sentir com 
ele a cada nova repetição tudo o que ele traz, constrói e transforma 
significantemente através do corpo, isto sim, vem de um grande en- 
volvimento e comprometimento com o texto. E neste ofício o diretor 
pode ser a luminária que guia o túnel para o ator, colocando-lhe ques- 
tões, aproximações com seu próprio discurso – do ator-, provocando- 
lhe a ir além das ideias exatas tidas a princípio ao ler ou expor um 
texto dramatúrgico. E posteriormente a este aprofundamento do texto 
no corpo do ator, este mesmo diretor pode provocar e estabelecer com 
ele em processo toda técnica necessária, para transformação deste 
texto em dramaturgia viva durante a cena (SARTO, Du. Diário de 
Bordo Relatório 37. Habemus Corpus, UFOP, Data: 06/08/2015). 

 
Sobre o ofício do diretor em comunhão com o trabalho do/da ator/atriz, trago a visão 

de Eugênio Barba, após seu acompanhamento por longos anos do trabalho realizado 

por Grotowski, e também a partir de sua própria experiência como diretor. 

 
 

20 Brook, Peter. O teatro sagrado in O teatro e seu espaço. 1970. Ed Vozes. 
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Embora Grotowski não tenha fornecido muitas informações neste sen- 
tido, falando sobre a necessidade de ‘submeter o ator a exigências 
crescentes’, de ‘empurrá-lo a esforços dolorosos sobre si mesmo’, 
Barba foi farto em explicações. Segundo ele: 
‘O diretor deve esforçar-se para conhecer como o ator quer mostrar- 
se na sua vida privada e ser aceito pelos outros (a sua máscara ou 
persona), as suas tendências secretas, os seu complexos, a sua bio- 
grafia, as suas experiências pessoais, aquilo que quer esconder na 
sua vida e o que ama ostentar, de que gênero é a sua imaginação, 
como reage às palavras, à música ou às imagens, quais são as suas 
possibilidades físicas, quais as imperfeições psíquicas e físicas’ 
(BARBA apud LIMA, 2012, p. 121). 

 
Considerações minhas como diretor: 

 
O que me interessa como diretor é a dificuldade, o que ela traz de, da 
e para criação, o artista em aprendizado, em estado criativo. Um 
eterno trabalho sobre si como diria Stanislavski, Grotowski e tantos 
outros artistas! Dificuldade, e aprendizado, ser pedagogo na criação. 
Teatro é devir, ser, necessário, útil, presente, a vida se realiza em si 
de maneira coletiva e individual se faz Ato (SARTO, Du. Diário de 
Bordo, Relatório 59. Habemus Corpus, UFOP, data: 05/10/2015). 

 
O convívio é essencial nesta relação e no estabelecimento de confiança entre 

ator/atriz e diretor. Ele traz ao diretor a sensibilidade do que deve ser potencializado 

para romper limites de dado/dada ator/atriz sem que isso o force a fazer algo, sem 

fazer com que este/esta ator/atriz se traumatize e se afaste dos objetivos da criação 

de modo brusco21. 

Ocasionalmente o diretor tende a se colocar em confronto com o/a ator/atriz, a fim de 

exigir que ele expresse algo que não é orgânico e natural em suas ações para a cena. 

Isso pode até vir a funcionar desde que o diretor tenha tempo de trabalho e preparação 

com este/esta ator/atriz, para que estas descobertas e as suas adequações àquele 

corpo sejam realizadas conjuntamente. 

É na experimentação entre os envolvidos, ator/atriz e diretor, na busca incessante 

pelo o que há de extremamente necessário à criação proposta, que os dois se com- 

plementam em um ato de confiança. Este ato vai se conformando dia a dia, durante o 

 
 
 

21 Lima nos fala sobre este olhar da direção observadora e ‘intervencionista’ realizado por Grotowski: 
“Pode-se dizer que também que se tratava de um olhar afetivo, porque os processos orgânicos, por 
sua própria especificidade não podiam ser produzidos com outro efeito. Ao contrário. Deviam ser de- 
tectados, estimulados, observados e, no máximo, facilitados tanto pelo tempo oferecido ao ator para a 
continuidade da sua experiência, quanto pela sua construção de uma estrutura que lhe desse suporte” 
(LIMA, 2012, p. 266). 
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trabalho criativo que é calcado sobre as possibilidades e as descobertas artísticas 

conjuntas. 

Uma vez este lugar de confiança é edificado, pode-se percebê-lo através do estabe- 

lecimento vivo de ações e reações durante a criação. Ele se denota pela rapidez de 

entendimento e conexão dos/das atores/atrizes às provocações e conduções do dire- 

tor; pelo toque de correção do diretor no corpo do/da ator/atriz ao explicar algo que 

precisa ser entendido técnica e fisicamente por ele; pelo cuidado de ambos ao tentar 

compreender o que de fato está sendo construído naquele processo criativo; e, prin- 

cipalmente, em se colocarem como elementos criativos complementares, idealizando 

coletivamente o produto cênico, refletindo sobre ele, desmembrando cada parte sua, 

a fim de entender seus pormenores e trabalhando arduamente pelo seu desenvolver, 

dia a dia, lado a lado e, sobretudo, frente a frente. 

O estabelecimento desse convívio é outro ponto muito importante, um dado delineador 

do enfrentamento e da sinceridade entre o diretor e os/as atores/atrizes, principal- 

mente quando se trata de uma experimentação laboratorial de criação. 

 
Percebo que já sabemos, coletivamente, do que falamos e entende- 
mos o processo de execução de uma ação, de onde nasce e pra onde 
vai, como transformá-la em uma até uma ação/reação criativa de fato! 
Por vezes eu comando, por vezes os atores iniciam o trabalho natu- 
ralmente, por já termos uma comunicação em comum e buscarmos 
um lugar a chegar com os exercícios, um clímax (SARTO, Du. Diário 
de Bordo. Relatório 26, Habemus Corpus. UFOP data: 22/06/2015). 

 
É no cotidiano, na execução prática constante, através das provocações, ações e re- 

ações surgidas das relações ali estabelecidas, que além de se descobrir questões 

artísticas, atores/atrizes e diretor vão se reconhecendo humana e artisticamente, a tal 

ponto de se apropriarem dos desejos um do outro durante a criação. 

Ao proceder à preparação de um ensaio, ao pensar uma técnica de apoio para auxiliar 

dado/dada ator/atriz em seu trabalho, ou até na ocasião de uma falta inesperada 

dele/dela em uma etapa do projeto de criação, o desenvolvimento desta relação de 

confiança entre diretor e atores/atrizes, que deve ser conjunta e partilhada, pode tomar 

rumos e descobertas completamente diferentes e assim possibilitar uma falta de co- 

municação entre as partes. 

Em um processo de criação como este, que depende inteiramente do que foi gerado 

a partir das memórias e dos códigos estabelecidos anteriormente pelo coletivo, se o 
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diretor requisitar a revivescência de algo que foi feito em outro encontro e que seja 

desconhecido pelo/pela ator/atriz em consequência de uma ausência, algo pode não 

se estabelecer. Isto geraria uma falta de entendimento de um/uma ao/a outro/outra e 

um afastamento de propósitos de criação em comum. 

Descrito assim, este fator pode parecer uma bobagem, mas reflete diretamente no 

resultado de um processo cênico que pretende em si a produção de uma estrutura ou 

obra final formalizada. Pois, ao se perderem de vista em seu fazer artístico conjunto, 

o diretor e o/a ator/atriz podem produzir algo que não chegue ao seu ápice expressivo, 

algo que esteja pontuado por faltas de ritmo e dúvidas em sua realização. 

Para a construção desta relação de confiança entre o diretor e os/as atores/atrizes se 

faz extremamente necessária a busca pela sinceridade mútua e pela partilha diária de 

descobertas e transformações do processo artístico como um todo, sejam elas teóri- 

cas, estéticas, conceituais, discursivas, artísticas ou até mesmo relacionadas à infra- 

estrutura do espetáculo que se pretende criar. 

 

O Diretor Criando junto ao ator – Assistir a um ensaio, ou pedir rea- 
lizações e somente sentir o trabalho dos atores é uma tarefa de viver 
junto aos atores, criar junto e, ter paciência junto ao tempo destas 
ações produzidas. A ação que eu produzo como diretor é passiva, mas 
possibiliza o desenrolar do tempo das coisas nelas mesmas. 
A pesquisa é intensa, o trabalho é insano e duradouro! Trocando em 
miúdos, o tempo da descoberta em processo deve ser respeitado e 
não devo forçar descobertas premeditadas. Deixar ser é a necessi- 
dade para se criar em conjunto e se fazer criador ativo (SARTO, Du. 
Diário de Bordo. Relatório 05. Habemus Corpus. UFOP, data: 
25/03/2015). 

 
 

1.3. O diretor e o estabelecimento da memória do processo criativo como me- 

todologia de condução/organização e composição da cena 

 
 

Após existir, nascer: Entender cada parte, crescer com a cena, 
instigá-la, melhorá-la de dentro. Conduzir no envolvimento, pelo 

material que os atores trazem, e afetá-los com esclarecimentos e 
provocações. As ações do diretor como causadoras de intenções, de 

Reações: Reações criativas se dão a partir da ação criativa já 
desenvolvida e trocada entre o grupo. O trabalho de diretor está em 

ser e ao mesmo tempo estar, presente e sensível, mantendo um 
resquício, uma memória do todo êxtase criativo, como um cacique, 

manter a tradição e renová-la com a experiência 
 

Du Sarto 
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Relatório 54 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Passei grande parte desta investigação na execução de uma prática cênica, localizado 

dentro de uma sala de ensaio: um espaço onde organizei práticas temporais especí- 

ficas para a criação, na tentativa de estabelecer cada vez mais uma espacialidade que 

nos fosse produtiva. 

 

O que eu quero construir como diretor? O quê? 
A ação pode virar linguagem de comunicação do grupo quando a me- 
mória da mesma se torna coletiva e comum a todos (SARTO, Du. Di- 
ário de Bordo, Relatório 07, Habemus Corpus, UFOP, data: 
01/04/2015). 

 
Após falar sobre a função da voz de comando e da necessidade de uma relação de 

confiança estabelecidas durante o processo de criação, ressalto outro fator que tam- 

bém pode ser utilizado como um artifício útil ao trabalho da direção teatral: a percep- 

ção da existência de uma memória envolvida no processo de criação da cena. 

O tempo22 e o espaço23 são também dimensões que considero muito importantes no 

estabelecimento dessa memória envolvida em um processo criativo. Não poderia falar 

de uma memória existente neste processo, sem antes me localizar no tempo e no 

espaço. 

 
Eu, diretor, sou um ponteiro. Devo perceber o que é deixado pra trás, 
perceber as conexões e os jogos em cena. (...) Nossa tarefa, a da di- 
reção é criar e recriar a cada dia, a partir do simples das partes que 
compõe e formalizam o todo. Crio na hora, junto, absorvo, digiro e tra- 
duzo em ação coordenada. De acordo com a necessidade de cada um 
e do todo. As necessidades do processo se envolvem em nossas ne- 
cessidades (SARTO, Du. Relatório 10, Diário de Bordo, Habemus Cor- 
pus, UFOP, data: 15/04/2015). 

 
Em minha prática de direção e influenciado pela investigação de iniciação científica 

desenvolvida junto de meu orientador24, acredito que em um processo de criação cê- 

nica exista o estabelecimento de um tempo-espaço25 específico. Este tempo-espaço 

 

 
22 Para Elias “a noção de tempo remete a alguns aspectos do fluxo contínuo de acontecimentos em 
meio aos quais os homens vivem, e dos quais eles mesmos fazem parte” (1998, p. 59). 
23 Para Santos “o espaço é um misto, um híbrido, um composto de formas-conteúdo” (2002, p. 42). 
24 “A memória da cena teatral” (UFOP, 2011). 
25 Para Elias tempo e espaço são dimensões indissociáveis: “resumidamente, toda mudança no ‘es- 
paço’ é uma mudança no ‘tempo’, e toda mudança no ‘tempo’ é uma mudança no ‘espaço’”. (1998, p. 
81). 
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pode ser percebido e vivenciado através das ações e relações cênicas26 produzidas 

nele de maneira presente e cotidiana. 

Neste mesmo tempo-espaço específico da criação, estas ações e relações são sem- 

pre revisitadas, repetidas ou transformadas dinamicamente em outras, trazendo con- 

sigo traços de seus pressupostos e motivações criativas iniciais, e causando, portanto, 

uma memória do processo de criação realizado. 

Utilizo Elias para pensar a ligação entre o tempo e a formação da memória no indiví- 

duo pertencente a um grupo social: 

 
Primeiramente o poder de síntese que nossa espécie é dotada teve de 
ser acionado e estruturado pela experiência, ou, mais exatamente, por 
uma série de experiências que se estenderam por inúmeras gerações, 
a fim de que os homens chegassem à representação mental que pos- 
suímos das sequências temporais (1998, p. 34). 

 
Aponto que em nosso caso, na construção do processo de criação cênica, esta me- 

mória se compõe tanto de maneira individual, para cada ator/atriz participante, quanto 

de maneira coletiva, por sua experiência social de construção e partilha de conheci- 

mentos e informações entre todos os integrantes da criação27. 

Qualquer atividade técnica-criativa desenvolvida junto aos/as atores/atrizes ou um 

novo elemento cênico que é acrescentado ao tempo-espaço de ensaio – texto, objeto, 

figurino, luz – nunca é ou deveria ser aleatório28. Pois, isso reflete e irradia ações, 

relações e questões diretas no trabalho desenvolvido, gerando uma memória de si 

naquele espaço criativo e que pode afetar continuamente as ações futuras do pro- 

cesso. 

 

Hoje, um ator estava com a coluna machucada então fez um exercício 
de chão na parede e com mais leveza. (*Adaptação e necessidade 
individual para criação/ olhar do diretor.) Trabalhar com o corpo e a 
memória que os atores têm e podem me dar. (SARTO, Du. Relatório 
10, Diário de Bordo, Habemus Corpus, UFOP, data: 15/04/2015). 

 
Por vezes, uma provocação realizada pelo diretor de maneira mal estruturada ou exe- 

cutada de forma não condizente com seu desenvolvimento, pode gerar novas ações 

 

26 Defino como relações cênicas as relações travadas, estabelecidas e/ou desenvolvidas entre os vari- 
ados elementos da cena e que constituem a produção de material criativo. 
27 De acordo com Oliveira, para Elias: “O tempo é compreendido como um tempo social, constituído 
através das relações estabelecidas entre sujeito e cultura, gerando uma síntese de percepção de tempo 
pelo sujeito”. (2005, p. 5). 
28 Para Sponville: “tudo o que é, é necessariamente quando é” (2000, 113). 
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e reações completamente contrárias aos objetivos de criação programados antecipa- 

damente29. 

No processo de criação do espetáculo Habemus Corpus desenvolvemos uma 

construção que se deu a partir das ações e memória geradas cotidianamente nos 

ensaios. 

 
Direção: Tenho criado, vivenciado, percebido em processo. As narra- 
tivas e sequências cênicas têm sido formadas dentro da sala de en- 
saio, e se dão diretamente nela. Dia a dia, vão sendo formatadas a 
cada pedido meu de repetição ou de partituração dos atores de dada 
ação. Reviver uma ação é reinventá-la em torna-la mais consciente 
aos atores e a mim. Peço pra que os atores repitam ações/criações 
então ou proponho algum exercício novamente quando realmente 
acho que rende ou expressa dada cena potencial relativa ao conteúdo 
em que estamos criando, quando acho que há vida naquela ação, e 
que ela faz relações com o todo que temos realizado. A cena é pro- 
cesso e todos nós criadores, o somos. E o processo traz marcas, me- 
mórias e relações para nós, e para seu desenvolvimento que se des- 
dobram a cada dia em mais material criativo e dispositivos para gerar 
os discursos, as marcas e as construções do espetáculo (SARTO, Du. 
Diário de Bordo, Relatório 37, Habemus Corpus, UFOP, data: 
06/08/2015). 

 
Esta memória desenvolvida no dia a dia de nossos encontros criativos foi fundamental 

para as minhas elaborações de planos de trabalho e para a continuidade de condução 

coerente do processo. Isso se deu através do modo como eu organizei, adequei e 

reestabeleci diariamente nossa prática e seus respectivos exercícios, técnicas e com- 

posições como diretor junto aos/as atores/atrizes. 

Percebo que esta memória coletiva do processo é criada cotidianamente, tanto atra- 

vés das reações dos/das atores/atrizes em diálogo com minhas provocações, quanto 

por minhas reações em resposta às suas ações iniciais30. Entendo também que esta 

memória é influenciada pelo modo como eu conduzo provocativamente estas ativida- 

des, e em como eu me aproveito destas reações surgidas nos/nas atores/atrizes a 

partir dela. 

 
 
 

 
29 Também Elias (1998, p. 65) nos elucida sobre este ponto: “nas sociedades humanas, a experiência 
vivida de sua estrutura evolutiva pode contribuir para modelar o desenrolar dos próprios processos 
sociais. Por isso é que a experiência vivida das sequências de acontecimentos é parte integrante, na 
ordem social, do próprio desenrolar dessas sequências” . 
30 Para Santos (1998, p. 57): “num universo sócio-simbólico como o nosso, portanto, é frequente a 
linguagem, corrente reificar os símbolos mais abstratos e lhes conferir vida própria”. 
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Um exemplo de uma reação espontânea entre os/as atores/atrizes e eu, que se con- 

formou ao conteúdo estruturado para nossa obra final e se adequou a nossa memória 

de realização criativa foi quando: ao meu pedido para realizarem um simples exercício 

técnico de correr pela sala de ensaio em círculos, dando os comandos: “sempre em 

frente”, e “cada vez mais rápido”, vi se constituir nos corpos dos/das atores/atrizes 

uma sensação física-emocional carregada de um sentido, e de uma imagem, levando- 

os a um estado criativo e presente, de tal maneira que comecei a proferir espontane- 

amente falas que me vinham na cabeça ligadas à ação de correr desesperadamente, 

repassando assim minhas sensações aos/as atores/atrizes: “a vida me pega pelas 

costas e eu sou obrigado a ir”, repetidamente. Por fim, pedi que eles/elas os fizessem 

também. 

A junção de todas as realizações, provocações e escolhas artísticas propostas por 

mim naquele momento inicial, com o tempo de trabalho, geraram este quadro, que se 

fez condizente com nosso projeto de encenação, e se alocou num momento perfor- 

mático do espetáculo em que em que os/as atores/atrizes corriam em busca de sua 

liberdade pelo espaço, na tentativa de “ser livre e estar continuamente atrás da vida à 

sua frente, sem nunca olhar pra trás”. 

Percebo como esta ação descrita acima, que inicialmente foi provocada por mim e 

depois realizada pelos/pelas atores/atrizes, voltou de novo causando uma nova rea- 

ção e sentido, diferentemente da ideia inicial que eu havia tido ao pedir aquela mesma 

ação para eles/elas. 

Posteriormente, esta mesma ação, porém com um sentido ressignificado, foi repetida 

inúmeras vezes durante os encontros, e assim, foi ressignificando-se de mil maneiras, 

até se integrar à estrutura de nossa obra final como uma de nossas partituras cênicas. 

 

Continuamos improvisando com todo o material que já possuímos. O 
fato de este trabalho se propor em processo, sempre nos leva ao lugar 
do acaso, da experimentação pelo improviso, e esta experimentação 
sempre é pautada pelos vocabulários e relações que já construímos e 
neste espaço de ensaio. Na tradição do que já temos em nossos cor- 
pos de maneira adquirida e praticada diariamente, construímos uma 
fluidez que nos leva a outros locais de criação, a dinâmica destas im- 
provisações, permitem que acrescentamos sempre mais repertórios, 
relações e ações ao trabalho sem nunca perder o que foi realizado´, 
percebo isto como um paralelo do processo entre a cultura, que tradi- 
cional mas sempre dinâmica, e o grupo de trabalho cênico que sem- 
pre administra um técnica, se apropria dela e mesmo assim estabele- 
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cendo novos vocabulários e pressupostos a ela não se perde. Acres- 
centa e transforma na pesquisa/processo criativo sem se perder do 
todo já existente. Observo e preservo como diretor nosso inicios a 
partir dos exercícios Canto, corrida dos ventos, bases... pois assim 
sabemos de onde partimos e que energia construímos para posterior- 
mente adequar novas energias ao corpos em trabalho, as ações cria- 
das, as relações estabelecidas e a execução/composição da cena de 
fato (SARTO, Du. Diário de Bordo, Relatório 31, Habemus Corpus, 
UFOP, data: 01/07/2015). 

 
Esta memória em nosso processo de criação está ligada diretamente às minhas/nos- 

sas escolhas artísticas técnicas/estéticas/discursivas/conceituais. Eu, como diretor, 

construo/estabeleço junto ao meu grupo de trabalho tais escolhas. Assim, ela acaba 

por causar um círculo dinâmico de ações e reações criativas que se sucedem entre 

os envolvidos na criação, e deriva significações e códigos, ou seja, novas estruturas, 

que são acumuladas a estas memórias já existentes do processo em acontecimento, 

gerando um acúmulo de informações dinâmico, porém contínuo ao processo. 

Considerações minhas como diretor: 

 
Percebo que as energias que eu deposito, com provocador em sala de 
ensaio, que nós todos criadores depositamos, se expandem, se refle- 
tem e continuam a se expandir e gerar novas ações, reações e rela- 
ções criativas durante todo o percurso de ensaio. Memórias voltam, 
ações se repetem e ou se renovam de acordo com dado dispositivo 
provocado por mim ou acionado por dado ator. Nossa cultura, en- 
quanto grupo social em comunicação se faz dinâmica e relacional, viva 
e seus já aprendizados e restaurada a cada novo processo de criação. 
Dia a dia, estes estabelecimentos formam nossos padrões e desvios- 
padrões (transformações) que organizados compõe-se em um sistema 
cultural criativo, gerador de composições e estruturas de comporta- 
mento cênicas. E esta “cultura” ou padrão é altamente relacional, se 
dá no contato contínuo e aprofundado entre os atores em estado de 
jogo e criação (SARTO, Du. Diário de Bordo, Relatório 40, Habemus 
Corpus, UFOP, data: 11/08/2015). 

 
Acredito que caiba ao diretor propor – e estar conectado a – estes desenvolvimentos 

do processo de criação através da memória que se desenvolve, e que, por vezes, é 

inicialmente proposta por ele. É sua tarefa também compreender que cada proposta, 

condução ou provocação levada ao tempo-espaço criativo de ensaio, pode gerar uma 

gama potencial de ações expressivas. 

Tais ações, geradas por estas propostas e provocações, podem ser ou não utilizadas 

para a composição de uma estrutura ou obra final. Por outro lado, podem somente ser 
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uma forma ou um caminho necessário, como um degrau, para desenvolver uma con- 

formação futura. Apesar disso, uma vez acionadas, elas sempre estarão presentes na 

memória do coletivo criador, trazendo inovações e eventualidades para a criação da 

cena futura. 

Verificou-se, sobretudo, que nem todo material criativo produzido no espaço de ensaio 

precisa ser utilizado pelo diretor. Todavia, a percepção do que há de potente nestes 

conteúdos em relação à cena pretendida se mostra como uma investigação contínua: 

o diretor que se faz atento a esta memória, busca seu aprimoramento e dinamismo 

como espectador e provocador de reações. 

Portanto, esta memória do processo se mostra como uma possibilidade técnica de 

criação, com fins à formação de um desenvolvimento que seja coerente na constitui- 

ção de um/uma espetáculo/obra/estrutura artística finalizada e, quiçá, em vias de uma 

melhor condução dos/das atores/atrizes em referência aos pressupostos de cada en- 

contro criativo pensado e articulado pelo diretor. 

 
 

1.4. O diretor e a desmontagem como técnica para a criação 

 

 
Direção: No trabalho criativo com o ator, cada um deles se expressa 

a sua maneira. O jeito de criar, experimentar a partir de uma 
provocação minha é diferente em cada um deles. Uns são mais 
metódicos e sistemáticos, outros mais emocionais, entregues a 

sensação do momento. Cada um deles cria em seu universo, e do 
modo como pensa e organiza todo o mundo a sua volta. Alguns 

entendem primeiro para depois executar e criar, outros criam e agem 
no impulso para depois sistematizar ou avaliar o que foi feito. É 

importante que o diretor esteja em conexão direta com esses meios 
de realização da ação ou posso dizer de criação de cada ator, pois, 

assim posso trabalhar junto dele exprimindo um potencial mais 
revelador de suas sinceridades perante a criação. Não permitindo 
que lago venha somente de fora para afetá-lo, mas que perpasse 

seus canais ativos de percepção. Sabendo o que exigir, redimir, 
concentrar, ou até diluir no trabalho do ator, o diretor se coloca junto 

dele neste ato criador. Isto exige pesquisa, repetição, e continua 
investigação dos modos de fazer de cada um deles. Sabendo seu 

modo de fazer, fazemo-lo juntos, em relação direta. O diretor passa a 
ser um pouco do ator e o ator um pouco das ideias do diretor em 

compreensão de suas potencialidades e dificuldades. 
 

Du Sarto 
Relatório 41 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 
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A primeira vez que tive contato com um processo de desmontagem artística de fato 

foi no VIII Congresso da Associação Brasileiro de Pesquisa e Pós-graduação em Artes 

Cênicas, na mesa temática Desmontagens – o partilhamento escancarado de perfor- 

mances solo31. 

Nela, pude assistir a atividade de desmontagem de dois trabalhos artísticos: um da 

professora e pesquisadora Jacyan Castilho32, relacionado à obra Retrospectiva, reali- 

zada no ano de 2013; e outro da também professora e pesquisadora Nara Keiser- 

man33, relacionado à obra No se pode vivir sin amor, realizada no ano de 2015. 

Em suas desmontagens, as artistas criadoras reestabeleciam de maneira prática e 

teórica seus processos de construção dos trabalhos que participaram. Para isso, exe- 

cutavam ações cênicas, expunham arquivos audiovisuais e realizavam falas em forma 

de comunicação oral. Com isso, as pesquisadoras iam aos poucos recompondo sua 

metodologia de criação, passando por todas as suas etapas de construção, desde a 

escolha técnica aplicada aos seus corpos, até o modo como se aqueciam corporal- 

mente para a prática cênica. Explicavam adiante qual trabalho corpo-vocal foi institu- 

ído para aquela criação, quais os pressupostos íntimos lhes eram provocadores de 

ações criativas. 

Nós, espectadores, pudemos perceber e vivenciar como todos estes elementos apre- 

sentados iam gerando conjuntamente uma forma final de ação composta para a cena 

pretendida por cada uma das artistas. 

 
 
 
 
 

31 Resumo da mesa: Reflexões sobre os processos de montagem cênica, com seus procedimentos e 
implicações éticas e estéticas, em trabalhos solo realizados pelas pesquisadoras. Nestes, há uma ên- 
fase na corporeidade perceptiva, entendida como certo tipo de atuação que integra arte e vivência, 
ações no mundo e na cena, e aposta no compartilhamento de experiências como via de comunhão 
com o espectador. As atrizes pesquisadoras propõem um modelo de Mesa em que haja imbrica- 
mento entre a cena, que revela sua genética, e a crítica sobre ela. Tal modelo está fundado no conceito 
de “desmontagem” (Diéguez, 2009), que vem sendo trabalhado por pesquisadores latino-america- 
nos, e tem se revelado como estratégia artístico-pedagógica eficiente para o desvelamento de percur- 
sos, engrenagens e impulsos geradores das escolhas feitas pelo artista. A diversidade do material cê- 
nico analisado possibilita discussões sobre a constituição do sujeito criador, ao expor diferentes abor- 
dagens para conteúdos assemelhados, como memória autobiográfica e afetiva; questões de gênero; 
embates entre cena e literatura e a presença de um “eu” performativo, presentes nos solos das pesqui- 
sadoras (http://portalabrace.org/1/index.php/encontros/viii-congresso-daabrace/mesas-tematicas/686- 
desmontagens-o-partilhamento-escancarado-de-performances-solo. 2015. Acesso ??/??/????). 
32 Para mais informações, acesse: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visuali- 
zacv.do?id=K4773000J0 
33 Para mais informações acesse: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visuali- 
zacv.do?id=K4766033Z0 

http://portalabrace.org/1/index.php/encontros/viii-congresso-daabrace/mesas-tematicas/686-desmontagens-o-partilhamento-escancarado-de-performances-solo.%202015
http://portalabrace.org/1/index.php/encontros/viii-congresso-daabrace/mesas-tematicas/686-desmontagens-o-partilhamento-escancarado-de-performances-solo.%202015
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773000J0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773000J0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766033Z0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766033Z0
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Nesta exposição tivemos, portanto, contato com ás técnicas, escolhas, referências 

teóricas e, principalmente, com as questões e estímulos artísticos pessoais das pes- 

quisadoras. Elas se propunham ali naquele momento a desvelar seu trabalho e assim 

compartilhá-lo intimamente conosco, desmembrando suas partes e minúcias técnicas 

e criativas. 

Considero que através deste processo de “revisão” e Desmontagem da construção de 

um trabalho artístico, pudemos ter uma verdadeira aula de metodologia de criação e 

de processos práticos investigativos na área de artes performativas. Despontava as- 

sim, uma infinidade de percepções sobre o criar a partir de si, e de como este criar, 

envolvido diretamente com a individualidade do criador resvala de maneira direta na 

produção de suas ações criativas34. 

Ao iniciar o processo de construção do espetáculo Habemus Corpus, aplicando exer- 

cícios técnicos como preparador de atores, percebi que o processo de estabeleci- 

mento do arcabouço de cada ator/atriz em relação às técnicas aplicadas era diferen- 

ciada e bastante particular: cada um possuía maneiras diferentes de assimilar tais 

conteúdos de acordo com suas individualidades e entendimentos sobre o modo de 

como executar cada atividade. 

 
Quando eu aplico uma técnica não devo acionar no ator o que eu 
quero, devo deixa-lo em descoberta, sem expectativas, assim recebo 
resultados para trabalhar ... Sem expectativas (Sarto, Du. Diário de 
Bordo, Relatório 06, Habemus Corpus, UFOP, data: 30/03/2015). 

 
A partir disso, comecei a pensar sobre a possibilidade de uma prática de “desmonta- 

gem técnica” dos exercícios que realizávamos cotidianamente, a fim de produzir uma 

compreensão mais precisa dos/das atores/atrizes relacionada ao nosso trabalho e que 

 
34 Ileana Diéguez fala sobre a desmontagem se referindo a citação de um trecho de um texto escrito 
pelo autor Miguel Rubio: “Miguel Rubio, diretor do Yuyachkani, se referia à demonstração de trabalho 
de Ana Correa, integrante do grupo, na qual esta mostrava o conjunto de práticas, disciplinas e estra- 
tégias, que constituem a preparação cênica de uma atriz. Tratava-se de atores que não somente apre- 
sentavam resultados, mas compartilhavam seus processos de busca, investigação, treinamento e cons- 
trução, integrando-os em um evento artístico pedagógico. Esta prática foi se desenvolvendo na cena 
latino-americana independente, em diálogo com as demonstrações de trabalho dos atores do Odin 
Teatret. Desta forma, mostrar os processos de trabalho e não somente os resultados de investigação 
e criação cênica foram constituindo um tipo de apresentação essencialmente performativa e pedagó- 
gica. Cada uma daquelas experiências foi um privilégio para qualquer pessoa interessada em conhecer 
os mecanismos e referências poéticas daqueles que trabalham na cena. Da mesma forma, também 
contribuíram para definir a prática dos investigadores teatrais interessados na artesania cênica, em 
aproximar-se dos processos vivos da teatralidade, em pesquisar fora dos espaços convencionais ou 
seguros, das bibliotecas ou arquivos que tanto e erroneamente separam atores, investigadores e teó- 
ricos” (DIÉGUEZ, 2014, p. 5-12). 
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também perpassasse seus corpos de maneira particular, respeitando suas percep- 

ções e sensações acerca daquela ação realizada. 

Um bom exemplo de como utilizamos esta “desmontagem técnica” para pensar nossa 

base corporal, foi o exercício do Koshi35. 

Partindo da base do ator e do centro do corpo como centro de atenção e distribuição 

de energias, o koshi traz ao/a ator/atriz a percepção de si no espaço e de seu corpo 

como parte dele em relação com o todo à sua volta. Além, claro, de reforçar os pontos 

de base e desequilíbrio dos/das atores/atrizes ao caminhar e levá-los a agir de ma- 

neira mais presente. 

Em nossa prática, trabalhamos tal exercício de forma que o ator se espelhasse na 

imagem de uma bolinha aço, envolvida em algodão no centro de seu corpo e cami- 

nhasse, esforçando–se para mantê-la no mesmo eixo. Aos poucos propus, também, 

trabalhos vocais com solfejos durante o desenvolvimento e fomos descobrindo como 

esta expressão era alcançada conjuntamente a trajetória de movimento. 

Por vezes, ao apresentar um exercício, eu o realizava junto dos/das atores/atrizes 

como demonstração até para que eu entendesse e rememorasse em meu corpo o que 

estava propondo. Isso trazia não somente confiança a eles na realização da atividade, 

mas também propiciava um caminho de percepção do que fazer, ou, do que não fazer 

com seus corpos, de acordo com cada particularidade. Após realizar um pouco da 

atividade junto deles/delas, retirava-me da prática e observava como seus corpos li- 

davam com aquele conteúdo. 

Em alguns casos, se necessário, eu colocava as mãos nos atores a fim de que eles 

percebessem melhor as áreas corporais trabalhadas e as suas necessidades a serem 

revistas. Exemplo de correções: o peso distribuído ao chão, a base dos pés mais 

aberta ou fechada, a respiração contida ou com mais apoio de ar etc. 

 
 
 
 
 

35 “Como o próprio nome diz, o exercício busca treinar e ativar diretamente o ponto abdominal denomi- 
nado koshi” (FERRACINI, 2001, p. 146). (...) “O que diferencia um andar normal ‘sem Koshi’ de um 
‘com Koshi’ é o movimento da bacia. Normalmente quando andamos, ela tem um movimento de ondu- 
lação sutil natural, como se flutuasse sobre as águas mansas do mar. É o movimento decorrente da 
variação do ponto de apoio sobre uma e outra perna. Quando trabalhamos o koshi, esta oscilação não 
existe, ou deve ser evitada, controlada. Isto dá uma força e uma presença para a bacia. Aliás, o termo 
koshi, em japonês, também significa a presença do ator”. (BURNIER, 1994, p. 149 apud FERRACINI, 
idem). 
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Este mesmo exercício, praticado de formas diferentes durante o dia a dia nos ensaios, 

poderia causar nos/nas atores/atrizes outros entendimentos e apropriações em seus 

trabalhos de ordem corporal-energética. 

Assim comecei a provocá-los/las, a pesquisar sobre como aquele exercício podia ser 

realizado de outras formas, como, por exemplo, iniciando a atividade por seus pés, ou 

através da respiração, e daí sim, aos poucos, levando esta energia conquistada para 

o centro de força central localizado no quadril. Isto, a fim de chegar ao mesmo estado 

de presença e/ou acessar os mesmos mecanismos adquiridos e transformados pelo 

exercício koshi. 

Através desta prática ampliamos nossas possibilidades de apreensão sobre um único 

exercício, que era praticado diariamente pelo grupo, mas sempre em uma abordagem 

diversa, de modo a revelar novos acessos ao estado corporal que ele produzia e às 

suas qualidades de energia potentemente criadora. 

Outro exemplo desta “desmontagem técnica” que utilizamos como ferramenta técnica 

em nossas práticas de criação, foi o de um exercício chamado Eu te compro!, que, 

basicamente, envolvia uma corrida em direção a outro(a) ator/atriz companheiro de 

cena e, no fim, saltos de um no corpo do outro. Após saltar no colo de seu parceiro, o 

ator deveria encaixar-se a ele e despencar ou deligar-se do corpo do outro aos pou- 

cos, como que descendo de algo que lhe prendia e o libertava lentamente. 

Através desses saltos eram trabalhados conjuntamente os seguintes fatores: base, 

equilíbrio e desequilíbrio, impulso, vetores de movimento, e, principalmente, confiança 

e conexão entre o grupo. 

Primeiramente, demonstrei o exercício com eles/elas realizando a ação comigo. E, 

depois, propus aos/as atores/atrizes que o experimentassem e descobrissem suas 

necessidades técnicas de encaixe, leveza e sustentação, e o que precisaria ser mais 

trabalhado para o realizarmos com mais precisão de movimento. 

Este exercício, diferentemente do koshi, que trabalhava com uma trajetória mais livre 

pelo espaço, exigia mais precisão e coreografia de movimento. Por isso, não era um 

exercício fácil a todos do elenco. 

Desta forma, após perceber todas estas necessidades técnicas deles/delas existentes 

em relação ao exercício, dediquei-me a desmembrar suas partes junto aos/as ato- 

res/atrizes e a estabelecer pontos de realização: cada encaixe ou impulso, como cada 
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ator/atriz compreendia o exercício e o que precisava ser mais trabalhado por cada um 

deles a fim de delinear melhor sua ação na atividade. Assim, podíamos trabalhar a 

partir do que era preciso para que o salto acontecesse e o exercício se completasse 

integralmente. 

Basicamente, começávamos neste processo de “desmontagem técnica” pelo final do 

exercício, pelas formas e técnicas de execução ideais, como “deveria ele ser”, e, de- 

pois, íamos ajustando esta expectativa, desmontando-o a partir de como os atores o 

realizavam e o apreendiam enquanto atuantes, administrando-o em seu próprio corpo. 

Ressalto que esta prática de “desmontagem” proposta está diretamente ligada à téc- 

nica e ao despertar do/da ator/atriz como autônomo de seus mecanismos para o tra- 

balho criativo. Além de possibilitar maior complexidade na execução de um exercício, 

ela possibilita também ao ator chegar ao estado pretendido de variadas formas, a 

partir de onde seu canal de energia criativa e sua entrega pessoal à ação fluam mais 

potentemente. 

Notei que este tipo de “desmontagem” traz ao/a ator/atriz uma compreensão de seu 

modo particular de como atingir em um estado de presença cênica36, a partir de sua 

própria prática de criação, do modo como lida com ela e a articula em suas apreensões 

técnicas-criativas. 

 
O diretor não deve ser muito controlador em relação aos exercícios 
com os atores, existe um campo para experimentação, o ator X, por 
exemplo, é autônomo e provoca e modifica minhas proposições por 
várias vezes, isto rende novos e bons resultados de jogo e para a cena 
(SARTO, Du. Diário de Bordo, Relatório 08, Habemus Corpus, data: 
06/05/2015). 

 
Observo, também, que quando o diretor propõe uma imagem ao ator na realização de 

uma ação, esta pode ser elucidativa e trazer muitos resultados, porém, por vezes, o 

ator pode se prender a esta imagem enquanto forma e não como provocação de estí- 

mulo em contínuas descobertas em seu fazer. 

 
 
 

36 Como presença cênica definimos aqui o estar com o corpo todo em estado de alerta e experimenta- 
ção para a cena, de colocar-se disponível e energizado em ação no tempo e no espaço de modo pre- 
sente. Para mais informações ler: Barba (2012, p.91) e Ferracini (2003). E acrescento a esta definição 
a ideia do que é ser presente para Sponville, transpondo tal pensamento para a presença do corpo 
do/da ator/atriz na cena: “Filosofia do presente: filosofia da imanência, filosofia do corpo e da natureza, 
filosofia do devir e da eternidade, filosofia da necessidade e do ato. Ser e ser presente no espaço e no 
tempo; e portanto ser fisicamente e atualmente no presente” (SPONVILLE, 2000, p.49-50). 
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Portanto, se no decorrer do processo criativo o diretor não está atento às ações gera- 

das por suas proposições técnicas, ele pode vir a permitir que um exercício perca seu 

caráter investigativo e se torne como uma fôrma obsoleta e repetida em seu corpo de 

maneira inerte. 

Esta “desmontagem técnica” também pode ser útil como ferramenta de resgaste da 

energia cênica inicial manifestada nos primeiros processos de criação. Ela pode aju- 

dar o diretor e o/a ator/atriz a compreenderem de onde surgiu uma relação cênica 

criativa específica e/ou quais seus desdobramentos no decorrer do processo de cria- 

ção ao qual ela está inserida. 

 

Nesta percepção da ligação de uma atividade singular com “o todo” do processo, é 

muito importante que o diretor perceba e dialogue com esta “desmontagem” a cada 

fase de seu processo, pontuando com certa clareza, mesmo que somente para si, 

seus planos de ensaio, conduções e provocações a serem realizadas. Isto, para não 

se perder do trajeto estabelecido para a criação, mas sim para conseguir orientar os/as 

atores/atrizes a um novo caminho técnico desejado por ele, caso alguma alteração 

neste trajeto aconteça. 

Considerações minhas como diretor: 
 

Durante a execução desta prática criativa junto aos/às atores/atrizes sempre utilizei 

minha voz de comando para alertá-los sobre certos pontos e fatores a serem percebi- 

dos, sensibilizados e/ou trabalhados com mais afinco durante sua execução. Guiava- 

os, assim, a caminhos, refletindo em como os exercícios propostos poderiam se ade- 

quar ao corpo de cada ator/atriz organicamente, e não o contrário. 

O recurso da “desmontagem técnica” proposto pode ser percebido e/ou utilizado como 

um artifício técnico de condução e percepção do diretor em função de uma provocação 

direta aplicada ao elenco e no estabelecimento de diálogos e entendimentos entre 

eles/elas sobre o material criativo gerado. 

O diretor pode perceber melhor onde auxiliar o/a ator/atriz, e o/a ator/atriz pode en- 

tender aonde o diretor que chegar a partir da utilização deste artifício técnico. Também 

dessa maneira o diretor pode provocar as ações criativas do elenco, e seu entendi- 

mento em relação à trajetória de construção de seu processo criativo, provocando- 

os/as a se tornarem mais autônomos e envolvidos com o trabalho. 
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Basicamente, a “desmontagem técnica” seria uma ferramenta da direção teatral para 

absorver, desenvolver e articular as escolhas técnicas, referências teóricas, e, princi- 

palmente, questões e estímulos artísticos pessoais de maneira individual, na tentativa 

de estabelecer, organizar e dialogar com o trabalho de cada ato/atriz sobre a criação 

pretendida de maneira mais produtiva. 

Após um entendimento mais profundo das proposições técnicas do diretor em relação 

à criação, ele pode se utilizar das percepções trazidas por esta ferramenta para com- 

por mais rapidamente situações cênicas futuras. Pois, como o material técnico foi 

apreendido pelos atores com mais profundidade durante a “desmontagem técnica”, o 

diretor pode revivê-lo e ou transportá-lo para a cena com mais rapidez no momento 

da composição final. Eis que, neste processo final de composição, a “desmontagem” 

se faz útil à montagem, originando entendimentos mais profundos aos criadores em 

relação a todo material criativo gerado entre diretor-atores/atrizes por suas ações e 

reações criativas. 

 
 

1.5. Considerações da direção sobre as ferramentas de criação utilizadas – 

Habemus Corpus 

 
 

O diretor é em processo, assim como os atores, isso guia o processo 
como um todo! Criar é processar em formas e conteúdos”! (...) 

“Pensar sobre o que necessitamos para criar”: (...) “Falo muito, as 
vezes, a partir das metas. – pensar em metas e abordagens do 

trabalho do diretor. 
Minhas investigações são os meios/ Como chegar lá? Como ir até 
lá? – lugar do diretor, como meio de acontecimentos, o facilitador. 

 
Du Sarto 

Relatório 06 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
O modo como cada diretor elabora, conduz e desenvolve seu processo de criação 

tende a ser bastante pessoal. As ferramentas utilizadas pela direção teatral podem 

esclarecer questões sobre o tipo de abordagem processual a ser realizada e também 

sobre as características de resultado, técnicas ou estéticas, que o diretor almeja em 

sua composição final. 
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Da mesma forma em que o diretor pode se utilizar de variadas técnicas e ferramentas 

existentes, e já anteriormente apresentadas por teóricos e diretores teatrais antece- 

dentes para chegar a um resultado cênico satisfatório, acredito que cada diretor deve 

apropriar-se delas a partir de sua própria experiência de criação. E, assim, ao eleger 

quais delas irá utilizar, ter a clareza do que mais lhe convém ou qual melhor o auxilia 

no desenvolvimento de dados processos ou cenas junto dos/das atores/atrizes. 

Acredito ser ideal que estas ferramentas, vistas como direcionamentos técnicos, au- 

xiliem o diretor, liberando-o para construir seu processo criativo de modo mais coe- 

rente. Elas deveriam funcionar, portanto, como um guia de ação para o diretor, e não 

como um uma fôrma de execução e produção artística imutáveis durante o seu fazer. 

Deve-se levar em consideração, também, que a utilização de certas ferramentas de 

criação e o seu aprimoramento contínuo, podem se transformar no estabelecimento 

de uma técnica pessoal de dado diretor em seu fazer, tornando-se assim, como uma 

marca registrada de seu estilo de produção artística. Pode-se perceber isto no traba- 

lho de alguns diretores como Bob Wilson, José Celso Martinez, João das Neves, An- 

tônio Araújo37, entre muitos outros. 

Cada processo criativo pede o desenvolvimento de uma ou de várias ferramentas de 

direção específicas. Cabe ao diretor as escolhas e coordenação sobre quais serão 

estas ferramentas. Isto é essencial para a produção de um espetáculo ou processo 

criativo em que ele deseje expressar seu modo de operar como criador da cena. 

No caso deste processo de criação específico optei por utilizar as seguintes ferramen- 

tas de direção: voz de comando, construção da relação de confiança, memória de 

criação do processo e desmontagem técnica. 

Entrelaçadas e sempre revisitadas ao longo da criação, elas me proporcionaram cons- 

tantes reflexões sobre sua aplicabilidade como procedimento prático da direção, e 

também como discussão teórica a partir de sua aplicabilidade em relação com os con- 

ceitos teóricos que lhes possibilitaram existir. 

Portanto, acredito que a exposição delas e de seus resultados enquanto procedi- 

mentos técnicos sejam pertinentes a esta investigação. Acrescentam, assim, o meu 

trabalho à uma instância de análise da experiência vivida e de possibilidade de codi- 

ficação de algumas técnicas de trabalho utilizadas por mim como diretor teatral na 

condução de um processo criativo. 
 
 

37 Para saber mais informações sobre o trabalho dos diretores citados, consultar bibliografia utilizada. 
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2. O DIRETOR E O ESPAÇO DE ENSAIO – 
ESCOLHAS E DIRECIONAMENTOS POSSÍVEIS 

 

A escolha do espaço ideal para o trabalho de criação, e o estabelecimento energético 

deste trabalho como ato criador38 entre seus integrantes, são fatores muito importan- 

tes ligados à tarefa do diretor teatral. 

Os direcionamentos e as escolhas espaciais estabelecidos durante um processo cri- 

ativo são capazes de influenciar diretamente em todo o seu decorrer. Esta percepção 

e o manejo do espaço de ensaio, principalmente por parte do diretor, podem auxiliar 

na constituição de: ações, reações, relações e estruturas úteis para a composição de 

um/uma espetáculo/obra/estrutura cênica. 

 
 

2.1. O diretor e a descoberta do espaço de trabalho 

 

 
O espaço vivo inclui todo o espaço do teatro e não só ao que 

chamamos cenário. Creio que existem relações entre o corpo e os 
espaços através dos quais se move o corpo. Grande parte do 

trabalho do espetáculo e dos ensaios se dedicam a descobrir estas 
relações, que são sutis e sempre se modificam.39 

 
Richard Schechner 

El teatro Ambientalista 

 

 
Em concordância a ele, penso que a escolha de um espaço específico para cada tipo 

de processo criativo está diretamente ligada: à necessidade de ação que poderá ser 

realizada nele, ao estilo de processo proposto, às reações que o diretor deseja causar 

nos/nas atores/atrizes a partir daquele espaço, ou até às atividades que serão imple- 

mentadas ao processo artístico, de acordo com as características e possibilidades 

técnicas existentes nesse dado espaço. 

 
 

38 Sobre o ato criador, Fayga Ostrower (1989, p. 9) nos aponta que: “criar, é basicamente, formar. É 
poder dar forma a algo novo. Em qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, de ‘novo’, de novas 
coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e com- 
preendidos em termos novos. O ato criador (grifo nosso) abrange portanto, a capacidade de compre- 
ender; e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar”. [...] “O ato criador não nos 
parece existir antes ou fora do ato intencional, nem haveria condições, fora da intencionalidade, de se 
avaliar situações novas ou buscar novas coerências. Em toda criação humana, no entanto, revelam-se 
certos critérios que foram elaborados pelo indivíduo através de escolhas e alternativas” (idem, p. 11). 
39 Tradução nossa. Texto original em: Schecner, Richard. O Teatro Ambientalista, 1988, p. 30. 
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Por vezes, o diretor e seu grupo de trabalho podem ser reféns do espaço a ser utili- 

zado, principalmente quando se está vinculado a uma escola ou instituição com espa- 

ços limitados e/ou disputados pelos discentes/docentes. Em geral, estes espaços são 

precários de recursos e/ou infraestrutura adequada, e mantém um mesmo formato de 

construção: uma sala ampla com chão de madeira, iluminação comum e um aparelho 

de som. 

Mesmo com estas possibilidades mínimas de utilização, o diretor deve saber articular 

todos os recursos existentes em um espaço de ensaio de acordo com as necessida- 

des de seu processo40. 

 
Joguei estes trechos de textos compilados em papéis, espalhados 
pela sala, jogados no espaço entre os atores / Tudo que é colocado 
no espaço de cena vira espaço de cena e os atores começam a se 
apropriar dos papeis de modo automático. Tá no espaço de ensaio é 
espaço de cena! (Sarto, Du. Diário de Bordo, Relatório 27, Habemus 
Corpus, UFOP, data: 23/06/2015). 

 
Faz-se, portanto, necessária a apropriação de variadas características deste espaço, 

como por exemplo: suas qualidades de iluminação, as sonoridades não propositais 

que provém do exterior – como vozes, barulhos, ruídos do entorno – e, principalmente, 

de suas possibilidades expressivas enquanto espaço cênico41 de fato. 

Além de uma pesquisa visual inicial para perceber antecipadamente estes recursos 

disponíveis no espaço, o diretor pode propor atividades de exploração, realizando ex- 

perimentações físicas cotidianamente com os/as atores/atrizes em busca de perceber 

características expressivas possíveis e adequar seu processo criativo cada vez mais 

a este espaço, dando-lhe novas significações. 

 
Neste dia demos continuidade a nossos trabalhos corpo-vocais-ex- 
pressivos de maneira energética e consciente. Só que desta vez co- 
mecei a focar mais no trabalho a partir das experimentações já reali- 
zadas, e em como já posso ir induzindo, ou provocando os atores a 
experienciarem durante as técnicas/criações propostas pelo espaço, 
certas marcas e ações re-vivenciadas (partituradas) de modo também 
mais consciente, já no pensamento de guiar tais ações/reações e re- 
lações processuais para o desenvolvimento do espetáculo. (Sarto, Du. 

 

40 Para Santos (2002, p. 43): “o valor de um dado elemento no espaço, seja ele o objeto técnico mais 
concreto ou mais performante, é dado pelo conjunto da sociedade, e se exprime através da realidade 
do espaço em que se encaixou”. 
41 Para Pavis (1996, p. 133), uma das descrições de espaço cênico seria: O “termo de uso contempo- 
râneo para palco ou área de atuação. Considerando-se a explosão das formas cenográficas e a expe- 
rimentação sobre novas relações palco-plateia, espaço cênico vem a ser um termo cômodo, porque 
neutro, para descrever os dispositivos polimorfos da área de atuação”. 



55  

Diário de Bordo. Relatório 38. Habemus Corpus, UFOP,data: 
08/08/2015). 

 
Aos poucos pude perceber que todos os elementos que estão no espaço de ensaio 

são potenciais espaços para a criação da cena. Portanto, todos eles me servem como 

instrumento de condução e/ou estabelecimento de atmosfera para ação cênica e ou 

trabalho com os/as atores/atrizes. Araújo me traz uma elucidação das sensações que 

tenho em relação ao espaço de ensaio. 

 

Confesso que como diretor, sinto a necessidade de realizar um estudo 
prévio do local, sem a presença dos atores e outros colaboradores, É 
fundamental, para mim, ficar em silêncio dentro do lugar, como que 
percebendo sua atmosfera e sua respiração [...] E somente após isso, 
que começo um processo mais analítico de estudo do espaço. Primei- 
ramente, identifico aspectos bem concretos, tais como formas e volu- 
mes, as linhas arquitetônicas, as cores, as texturas, os cheiros carac- 
terísticos, as fontes de luz (naturais e artificiais), a quantidade e o tipo 
de objetos ali presentes – além da maneira como estão distribuídos – 
e, finalmente, como se dá a presença ou o contraste de uma figura 
humana em seu interior (ARAÚJO, 2002, p. 137). 

 
De fato, investigar as potencialidades do espaço de ensaio e se apropriar destas po- 

tencialidades no intuito de entender às necessidades espaciais para o trabalho cênico 

que será proposto faz parte do exercício do diretor. Esta investigação se faz funda- 

mental na equalização das sensações, comportamentos e provocações que o diretor 

pretende causar no grupo de atores/atrizes. 

 
 

2.2. Sobre nosso espaço de ensaio neste processo criativo 

 

 
Durante o processo de criação, cada exercício ou ação realizados no 

espaço cumpre seu papel determinador na construção de um 
arcabouço de ações e ou qualidades de energia para os atores. Ao 

me relacionar, como diretor, com este material, já não numa fase de 
apropriação dos atores dos exercícios, não ainda em aprendizado, 
mas sim de conscientização deles a partir de suas potencialidades 

começo então a perceber como estas energias, ritmos e 
corporalidades são já nossa cena em florescência, em apresentação 

primeira, se expondo. Explorar estas questões no discurso e na 
construção do espetáculo mostrando aos atores em como 

quero/penso em utilizá-las em cena, é um jeito de adequar nossas 
descobertas conjuntas para a cena. 

 
Du Sarto 

Relatório 38 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 
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A sala de ensaio onde trabalhamos grande parte de nossos encontros tinha a seguinte 

formatação: 

Medidas: Sla de ensaio com chão de madeira; pouca luz (luzes comuns, brancas, 

divididas aleatoriamente pelo teto da sala), janelas sem ventilação e com vidraças 

fixas. Algumas vezes portas abertas, outras vezes fechadas, de acordo com a sensa- 

ção e energia que eu gostaria que os atores expressassem/exercitassem. 

A princípio, pude perceber em nossos processos, por exemplo, que uma luz mais 

branda ou uma penumbra podia trazer aos/as atores/atrizes um comportamento mais 

intimista e individualizado em seu fazer, voltando-os/as para seu centro de energia 

pessoal de modo muito concentrado e revelando uma ação cênica particular, não par- 

tilhada com os outros/outras atores/atrizes em cena. 

Percebi, também, que com as portas da sala de ensaio abertas, permitindo a entrada 

de um pouco de luz solar, o grupo manifestava qualidades de ação mais despertas e 

partilhadas durante a criação, relação contrária a obtida com o exemplo dado acima. 

De fato, quando eu desejava uma energia mais densa no corpo dos atores, envolvida 

com uma investigação mais introspectiva, trabalhávamos com as portas fechadas e 

com as luzes em penumbra. Junto disso, colocava-me disposto a conduzir o trabalho 

de maneira mais suave e íntima. 

Por outro lado, se a ideia era trabalhar a corporalidade dos atores para uma energia 

mais ativa e potente, acendia mais luzes pelo espaço e deixávamos circular mais ar e 

luz pelas portas. Nesta condução, eu utilizava um comando mais enérgico. E, desta 

forma, a energia dos (das) atores (atrizes) se fazia mais potente através da ressignifi- 

cação daquele espaço e de suas estruturas espaciais organizadas de modo diferente. 

 
Dos exercícios propostos por mim no espaço de ensaio, nasce à cria- 
ção processual; e da criação, nascem às ações que comporão as ce- 
nas de nosso produto cênico através de meu olhar e das escolhas que 
faremos para compor. Assim, o processo que estamos criando se dá 
a partir do encadeamento de cada fase construída até seu transformar 
estas fases em expressividade composta, parra ser levada a público. 
(Sarto, Du. Diário de Bordo, Relatório 38, Habemus Corpus, UFOP, 
data: 08/08/2015). 
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Outra percepção minha deste espaço de ensaio foi a de que, certa vez, o espaço da 

sala de ensaio usual e cotidiano não estava contribuindo qualitativamente para o tra- 

balho criativo dos/das atores/atrizes em uma atividade física que realizávamos cha- 

mada Corrida dos ventos. 

Esta, dava-se da seguinte maneira: os atores e as atrizes realizavam uma corrida 

estabelecida a partir de sopros de ar, criados propositalmente por eles/elas em sua 

coluna, e que tinham como objetivo reverberar em todo o corpo, auxiliando-os a se 

deslocarem até ao ápice de uma corrida, trazendo, por fim, uma potente energia cor- 

poral. 

Esta atividade fez parte de todo nosso processo de criação e, por isso, pesquisamos 

sua execução intensamente, tanto de modo individual como coletivo. A prática se mos- 

trava ligada tanto à sensação de liberdade ao correr doas/das atores/atrizes e sentir 

o vento bater em seus corpos livremente – imagem trazida por um dos atores a mim 

–, quanto à imagem poética de uma “idealização de um correr atrás da vida, ao ex- 

tremo, correr sempre em frente, correr como forma para estar vivo”. 

Ao perceber que o espaço (sala de ensaio usual e suas limitações) proposto por mim 

para a realização desta atividade àquela não estava contribuindo satisfatoriamente 

para o nosso criar em processo e, principalmente, com a ação dos/das atores/atrizes 

ao realizá-la, resolvi propor que transferíssemos um de nossos ensaios para um es- 

paço ao ar livre e onde existisse uma constante corrente de ar. 

Diante disso, elegi uma praça plana situada acima de um relevo de morro e com uma 

bela paisagem ao entorno para que pudesse nos trazer ao máximo a sensação de 

expansão do espaço de nossos corpos. Envolvidos com o vento que circulava livre à 

nossa volta, produzíamos novas descobertas a partir daqueles corpos em ação na- 

quele novo espaço de ensaio. Além da Corrida do Vento, realizamos muitas outras 

atividades ao ar livre. 

Posteriormente, quando voltamos a fazer estes mesmos processos físicos e criativos 

em sala de ensaio, pude perceber que a presença e o pulsar, compreendidos, apre- 

endidos e expressados pelos corpos dos atores e das atrizes no espaço externo, e 

àquela relação com o vento livre, foram transmutados de maneira simples e natural 

para a sala de ensaio fechada. 
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Trago novamente uma percepção de Araújo de seu trabalho como diretor encenador, 

voltada para a relação espaço/ator, a qual acredito ser útil para esta nossa reflexão. 

 

O espaço afeta a interpretação, ao proporcionar ao ator uma situação 
atmosférica e objetual específica, diferente daquela construída ceno- 
graficamente. (...) “a entrada no local escolhido pode ser extrema- 
mente inibidora para os intérpretes, fazendo-se necessária a criação 
de estratégias para superação dessa timidez, tais como exercícios e 
improvisações direcionados. Por outro lado, esse elemento desestabi- 
lizador que o lugar “inusitado” provoca, pode também ser aproveitado 
a favor das interpretações (ARAÚJO, 2002, p. 136). 

 
Após a transformação do espaço de ensaio e suas readequações, percebi o quanto 

elas foram necessárias e úteis ao trabalho criativo e à potencialização das energias 

presentes nas experiências vividas. 

Assim, por vezes alimentava este redescobrir das ações já estabelecidas em ensaios 

anteriores. E, sempre que necessário, proporcionava experimentações e vivências 

conduzidas fora da sala de ensaio habitual. Começamos, eles/elas e eu, sucessiva- 

mente, a descobrir novas possibilidades de exploração e reconstrução do espaço co- 

mum da sala de ensaio em que criávamos. 

Ainda em favor de manter esta vivacidade da experiência dos corpos obtida ao ar livre, 

por vezes requisitava aos/as atores/atrizes que as Corridas do vento fossem executa- 

das nos corredores extensos e circulares entre as salas do prédio em que ensaiáva- 

mos. 

Através dessa nova possibilidade de exploração espacial pudemos adquirir uma ener- 

gia corporal estendida, presente, e em busca de mais e mais liberdade espacial para 

o correr livre, que mesmo quando o era não em espaços variados e externos, locali- 

zava-se de maneira expressiva da mesma forma dentro do primeiro espaço de traba- 

lho, ou seja, a sala fechada. 

Várias foram nossas experiências na tentativa de dar abertura às sensações e às pos- 

sibilidades trazidas pelo ato de correr em espaços mais amplos. Posteriormente, esta 

energia sempre era reconduzida por mim para a sala de ensaio fechada com o intuito 

de energizar, ressignificando aquele espaço de ensaio utilizado cotidianamente, rees- 

tabelecendo com isso dada atmosfera energética, a fim de corroborar com a criação. 
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2.3. O diretor, o espaço de ensaio e a construção do Lugar Teatral 

 

 
Percebo grande estado de presença no corpo dos atores a partir 

deste exercício. Ao se tornar consciente e se perceber como dono de 
sua ação, o ator estabelece a construção de um espaço imaginário 

próprio de trabalho onde sua energia flui livremente. Ao relacionar-se 
com outro ator em confronto os atores encontram ainda mais energia 
de jogo e ação criativa. A importância do encontro, e da provocação 

feita por mim nas reações dos atores. Estes fatores geram um 
espaço criativo potente de relação e em contínua transformação. O 
que seria a potencialização do “lugar teatral” como espaço criativo? 

 

Du Sarto 
Relatório 27 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Como disse anteriormente, ao escolher – ou ter de lidar – com determinado espaço 

para a criação, o diretor tem a missão de descobrir possibilidades de construção 

técnicas e criativas42 nele, dele e através dele. Estas possibilidades se estabelecem 

e se complementam diariamente durante os processos criativos através dos 

apontamentos da direção e das variadas práticas realizadas. Penso que a utilização 

do chão, das paredes, da iluminação do local, dos objetos e estruturas presentes no 

espaço, conjuntamente articuladas com o trabalho técnico-criativo aplicado junto 

aos/as atores/atrizes, interfere diretamente nestas ações e é ressignificado a todo 

tempo durante a realização de exercícios técnicos e ou improvisações criativas. Esta 

ressignificação transforma o espaço que a princípio é um local cotidiano da sala de 

ensaio em uma nova espacialidade. Eu diria uma espacialidade criativa, onde o diretor 

e os/as atores/atrizes tomam consciência de si no espaço enquanto parte dele, 

recriando-o continuamente. 

 
 

Hoje com mais integrantes, percebo que este grupo cria muito rápido 
sintonias, e, cada vez mais energia potencializada em improvisações, 
criações e cenas. Muitos corpos, cenas, vocalizes em ação. As cenas 
que proporei como diretor, estarão muito ligada a estes lugares do in- 
divíduo e do coletivo, portanto muitos corpos, vozes e relações me 
interessam muito. Os processos criativos derivam a energia que ne- 
cessitaremos para a execução das futuras composições cênicas. 
(Sarto Du. Diário de Bordo, Relatório 31, Habemus Corpus, UFOP, 
data: 01/07/2015). 

 
 

42 Para Bachelard (1965, p. 42): “[...] El espacio llama a la acción y antes de la acción la imaginación 
trabaja. Siega y labra”. 
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A ampliação deste espaço comum e a sua transformação em uma espacialidade cri- 

ativa se faz através dos corpos em ação, vivenciando e transformando o local de en- 

saio em um espaço de contínua criação, e, portanto, estabelecendo-o como um Lugar 

Teatral. 

 

O lugar teatral se constitui a partir das relações criativas que são tra- 
vadas durante o processo de ensaio de um acontecimento teatral. É 
nesse momento do processo de ensaio que os artistas envolvidos na 
construção de um espetáculo vão experimentar e/ou realizar seus 
“processos criativos” em conjunto com os demais artistas, envolvidos 
no mesmo processo, e que também estarão gerando processos criati- 
vos próprios. É dessa experiência coletiva, durante o processo de en- 
saio, que se constrói a “ponte” entre os diversos estados internos e o 
entorno imediato, conformando assim o lugar teatral. E dessas expe- 
riências criativas, tanto no seu sentido formal como de experiência 
pura, é que se constrói a forma que se vai se processando até se 
transformar na representação final. (Oliveira, acessado em: Memória 
ABRACE). 

 
O Lugar Teatral seria então uma possibilidade de estabelecer conscientemente o en- 

contro criativo entre o diretor e os/as atores/atrizes. Onde suas relações criativas43, 

geradas pelas ações desenvolvidas na sala de ensaio, como resposta a manifestação 

de reações criativas de ambos participantes de um processo, travam uma espaciali- 

dade criadora e um entorno de construções e composições criativas. 

Construções e composições que se estabelecem e agregam ao processo em desen- 

volvimento: significados, estruturas, energias e direcionamentos, conformando ques- 

tões estéticas, conceituais, discursivas e estruturais do próprio processo. 

 

Assim, finalizando nosso pensamento acerca de nosso conceito de lu- 
gar teatral, o que estamos tentando realizar é uma compreensão sobre 
o espaço criativo onde são gerados os espetáculos e de como esses 
espetáculos são um reflexo de um estado de “coisas”, que é gerado 
em um lugar específico a partir das relações criativas. (Oliveira, aces- 
sado em: Memória ABRACE). 

 

 
Partindo do pressuposto que para que esta ação aconteça um elemento vivo da cria- 

ção – seja o diretor, os/as atores/atrizes, o/a iluminador/a, ou qualquer artista da cena 

 

 
43 Para Oliveira: “quando falamos de relações criativas, estamos falando das interações entre os ele- 
mentos teatrais que ocorrem na operação criativa. Quando esses elementos se instauram, estão for- 
mando novas unidades significativas, próprias dos elementos que as criaram, mas absolutamente di- 
versas nos sentidos estéticos que a geraram e que a fazem ter sua própria unidade significativa (AU- 
TOR, ano, página). 
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– tem a possibilidade de ativar, encadear e/ou organizar seu desenvolvimento, pode- 

mos pensar que o Lugar Teatral é uma construção cabível a criação cênica e que 

também se dá de maneira natural através dos desenvolvimentos criativos realizados. 

Afinal, as relações criativas travadas durante um processo cênico tendem a sempre 

existirem, pois a arte teatral/cênica se articula de variados elementos cênicos – ato- 

res/atrizes, cenários, iluminação, figurino, possibilidades infinitas – em ação e ou em 

composição. 

 
 

2.4. O estabelecimento do Lugar Teatral em nosso processo criativo 

 

 
Da Direção: a improvisação traz aos atores mais relação com seus 

objetos de cena, fluindo assim, junto de suas subjetividades, um 
material cênico expressivo em várias potencialidades. Este material, 

a princípio cru, serve para que eu como diretor trabalhe ações, 
movimento, relações e dinâmicas de cena, por vezes repensando 

algo que já estava formatando em meus planos de ação para tal 
cena. Tudo surge de maneira natural em processo, e vai 

acontecendo como o curso de rio. Cabe a mim, como observador a 
tarefa de captar a energia viva existente neste momento acontecido e 

conduzi-la junto ao ator, e posteriormente ao processo em sua fase 
de composição do espetáculo. 

 
Du Sarto 

Relatório 37 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
A partir do desenvolvimento de nossos processos criativos em vias de formalizar 

nosso espetáculo Habemus Corpus, percebo que algumas características são impor- 

tantes nesta administração. Destacarei algumas delas que foram realizadas por mim 

como diretor nesta investigação, em vias de constituir assim nosso Lugar Teatral es- 

pecífico a este processo: 

 A energia partilhada do diretor e seu envolvimento depositado em cada ação de 

comando dada aos/as atores/atrizes. Digo energia enquanto presença e potên- 

cia de fruição criativa na ambientação do espaço alocando-o em uma atmosfera 

criativa e debulhando suas possibilidades ao máximo. 

 O cuidado do diretor no desenvolvimento da dinâmica de transição de uma ati- 

vidade proposta sequencialmente à outra, criando uma linha de entendi- 

mento/sensibilização junto aos/as atores/atrizes em função da produção criativa 

proposta. As relações estabelecidas nesse caso são firmadoras de profundos 

entendimentos da equipe criativa sobre o material produzido. 
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 A atenção do diretor à investigação e adequação de conteúdos e coordenadas 

necessárias ao desenvolvimento do processo; além de sua direção enquanto 

futura composição de um/uma espetáculo/obra/estrutura artística. 

 E o modo de falar/conduzir vocal-corporalmente do diretor; ou seja, sua voz de 

“comando”, ou de “condução” – se assim preferirmos – utilizada durante o seu 

fazer. 

Suas intenções e entonações – enérgica, suave, ativa, contundente – interfe- 

rem e são de profunda eficácia na condução de um processo criativo, onde 

geralmente as relações criativas são geradoras fundamentais de material cê- 

nico. 

A partir desta voz, o diretor consegue imbuir na ação executada pelos/pelas 

atores/atrizes a qualidade energética desejada em determinado momento do 

processo/ensaio e derivar novas ou outras qualidades de relações criativas 

junto deles. 

 
 

2.5. Considerações do Diretor acerca do espaço de ensaio e de sua constitui- 

ção como Lugar Teatral – Habemus Corpus 

 
 

Os aquecimentos individuais dos atores tem se tornado cada vez 
mais cânones de ação. Eles se conectam e se revelam cada vez 

mais juntos! A equipe é potente e produtiva! Os tempos e dinâmicas 
de como fundar um espaço energético de ensaio são estabelecidos, 
administrados e feitos por eles a partir de toda técnica e percepção 

coletiva que construímos! 
 

Du Sarto 
Relatório 33 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Percebo que ao se apropriar de alguns espaços para o trabalho, ou readequar estes 

espaços em função dos objetivos de um processo criativo, o diretor pode estabelecer 

junto aos outros elementos cênicos, principalmente junto dos/das atores/atrizes, cer- 

tas energias e atmosferas muito potentes para a cena44. 

A ação descoberta em dado espaço pode ser transferida a outro espaço de cena de 

maneira potencial e expressiva desde que esta condução direcionada esteja aliada ao 

 
44 Ainda sobre a relação espaço/ator, para Araújo (2002, p. 136): “(...) se o espaço afeta o ator, também 
ele afeta o espaço humanizando-o e teatralizando-o, simultaneamente. O corpo do intérprete re-signi- 
fica o corpo arquitetônico. A subjetividade do ator insemina a subjetividade do espaço. E vice-versa. 
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entendimento do desenvolver do processo proposto, e às suas necessidades técnicas 

para manter a vida existente em determinada ação. 

Investigar o espaço de trabalho minuciosamente e se apropriar cotidianamente dele 

em função do espetáculo ou da obra/estrutura artística a ser criado(a), e ainda provo- 

car o/a ator/atriz a fazê-lo também de modo autônomo, em função de absorver para 

si a sensação vivida e experienciada neste espaço, são questões importantes ligadas 

ao âmbito da direção teatral/cênica. 

Penso também que a construção de um Lugar Teatral pelo diretor pode ser cultivada 

de maneira proposital. Sua constituição é dada durante todo o processo criativo e está 

diretamente ligada em como o diretor: articula suas propostas iniciais junto dos/das 

atores/atrizes, desenvolve a aplicação e explicita a funcionalidade dos exercícios téc- 

nicos e criativos desenvolvidos, e como ele coordena, aciona e provoca de modo di- 

recionado o grupo de atores/atrizes. Por fim, acredito que a fundação desta espacia- 

lidade criativa e modo consciente exige sensibilidade do diretor coordenador do pro- 

cesso em execução e astúcia no modo de fazê-lo. 

Sendo assim, o diretor pode ser visto como um “maestro” do processo de criação 

cênica, e que, portanto, tem em suas mãos (a partir de suas intenções e ações criati- 

vas) a possibilidade de articular e ajustar conjuntamente – ou não – os ritmos, pausas, 

tempos, melodias e emoções instituídas à “música” (ação cênica) que “está sendo 

tocada” (desenvolvida gradualmente) ou que “se pretende tocar” (dinamicamente) 

através das relações criativas fundadas em processo e da percepção das potências 

existentes neste Lugar Teatral. 
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3. LABORATÓRIO45 - 
SOBRE AS PRÁTICAS DE CRIAÇÃO PARA O ESPETÁCULO 

HABEMUS CORPUS 

 
Estabelecemos até então alguns princípios de trabalho. Respirações, 

ações, saltos. Abre/estica/Opõe! Começo a estar de fora da prática. 
Ficarei menos envolvido nos exercícios, deixarei os atores fazerem 
mais. Vejo, entendo, experimento e estimulo. Investigação, o diretor 

investigador do processo em que constrói. 
 

Du Sarto 
Relatório 09 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Após alguns encontros voltados para estudos teóricos relacionados às temáticas es- 

colhidas como estímulo para a criação de nosso espetáculo, resolvi que era o mo- 

mento para constituirmos uma prática cênica mais sólida. Afinal, este era de fato nosso 

campo de pesquisa: a prática criativa em espaço de ensaio entre atores/atrizes e di- 

retor. Era, também, onde descobriríamos cada vez mais sobre nosso trabalho en- 

quanto criadores nos apropriando do tema Liberdade a partir de nossas questões e 

de nossos desejo criativos. 

Desde o princípio era meu objetivo partir de um estudo conceitual, a partir das 

ferramentas de direção escolhidas, para depois expandi-lo em experimentação 

prática. Assim, preenchemo-nos de conteúdo teórico relacionado à temática 

Liberdade para posteriormente transbordá-lo junto a nosso conteúdo prático, voltado 

à vivência de experiências criativas que seriam transpostas para a cena. 

 
 
 
 
 
 

45 Segundo Mirela Schino (2012, p. VIII): “Os laboratórios teatrais foram uma inovação significativa do 
teatro europeu do século XX. Essa inovação, entretanto, foi simplesmente uma nova face de uma área 
mais antiga e remota da criação teatral: o espaço existente entre arte e vida, entre técnica e pessoa”. 
[...] Para ela: “O termo laboratório teatral não se digna um ponto de referência externo ou um modelo a 
ser seguido. Ele aponta mais para um radar interiorizado, uma orientação mental, uma propensão ou 
um sinal, importante em igual medida para si próprio e para outros, mas que pode indicar caminhos 
muito diferentes”. Assim, acrescento Lima (2012, p. 11) com um ponto de vista sobre o processo labo- 
ratorial realizado por Grotowski: “Diz-se que Grotowski privilegiava o conhecimento advindo da experi- 
ência direta e renegava, assim, aquele conhecimento dito livresco”. [...] “De fato, ele valorizava na sua 
investigação um saber que nascia do fazer”. E, por fim, com Araújo (2002, p. 15-16) complemento 
minha ideia de laboratorial alocado a partir de seu pensamento relacionado à pesquisa no lugar de 
criação: “Um pesquisa, em geral, implica em observação e experimentação”. [...] Os cuidados e os 
processos usados em tais experiências constituem propriamente o método experimental. Experimentar 
era sinônimo de ensaiar, de pôr a prova”. 
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Notei, em dado momento, que toda a teoria estudada anteriormente por nós já nos 

afetava e que ela resvalaria de modo espontâneo em nossas ações, dando direciona- 

mentos e influenciando reações durante o nosso criar. 

Através de nossa prática e de nossas relações junto aos elementos e aos materiais 

cênicos produzidos, caminhamos para o estabelecimento de nosso Lugar Teatral es- 

pecífico neste processo. Minha tarefa como diretor neste momento foi a de elaboração 

e desenvolvimento cotidiano de nossas atividades. 

Reservei, então, esta etapa do trabalho para perceber características que me seriam 

úteis no desenvolver de nossos próximos encontros criativos. Encontros, estes, que 

agora seriam bem mais práticos e focados em uma busca criativa pela ação e expres- 

são estabelecidas no corpo dos/das atores/atrizes e originadas a partir de meus estí- 

mulos e provocações durante os ensaios. 

Ressalto que em momento algum do processo prático deixamos de lado o arcabouço 

teórico que nos era necessário e sempre acrescentávamos em nossa bibliografia e/ou 

trocávamos leituras a partir do que íamos produzindo ali na sala de ensaio. As leituras 

e discussões processuais começaram então a ser realizadas a partir do que era pro- 

duzido naquele espaço criativo. 

 

Direção - VOCABULÁRIO/LINGUAGEM - Direção -> CENA. 
Eu-espaço – Espaço-espaço – Espaço-outro. 
Os próprios atores criam regras na experimentação. A cada vez que 
fazemos os padrões e regras de ação e relação se formam. 
Cotidiano e Discurso! Criaremos cenas a partir de nossas ações e nos- 
sos cotidianos, vivencias dos artistas e suas discussões. (Sarto, Du. 
Diário de Bordo, Relatório 09, Habemus Corpus. UFOP, data: 
13/04/2015). 

 
Estabelecia, assim, para um melhor esclarecimento meu, alguns dos eixos principais 

de trabalho em que desenvolveria neste processo criativo como diretor. Estes eixos 

me guiaram neste processo de criação específico principalmente nesta fase prática 

da pesquisa. Eles foram os seguintes: 

 Organizar e executar a criação de encontros processuais cotidianos e sucessi- 

vos entre eu e os/as atores/atrizes voltados para o desenvolvimento de traba- 

lhos expressivos técnicos e criativos; 

 Realizar a condução e a provocação direta de ações e reações dos/nos das/nas 

atores/atrizes durante os ensaios; 

 Propor exercícios dramatúrgicos autorais em forma de depoimentos pessoais 
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para os/as atores/atrizes em processo de criação; 

 Compor cenas, estruturas cênicas e discursos junto aos/as atores/atrizes a par- 

tir do material criativo/cênico (ações/reações geradas) originado em processo e 

através destas conduções e/ou provocações da direção. 

Dessa forma, esta fase do processo prático de criação cênica – sobre a qual disser- 

tarei abaixo – pressupôs o estabelecimento de processos cotidianos de criação cênica 

que se dariam a partir de proposições, conduções e provocações realizadas por mim 

em sala de ensaio. 

Consequentemente, também pressupôs meu trabalho como diretor teatral em relação 

direta com as ações e reações criativas originadas e desenvolvidas pelos/pelas 

atores/atrizes em processo, e a percepção e coleta de materiais criativos para a 

constituição de nosso(a) espetáculo/obra/estrutura artística final. 

 

Considerações minhas como Diretor: 

 

O corpo do Diretor em ação: Sempre estar junto/ entrar nas energias 
em ação, participar/ corroborar para com ela/ Por vezes usar a mesma 
qualidade de energia pra intervir junto aos atores (base/ respiração/ 
choque de quebra pra respirar). (...) Eixos de trabalho – Se perceber 
– Respiração, coluna, pés(base), equilíbrio, desequilíbrio/ Presença! 
(Sarto, Du. Relatório 10, Diário de Bordo, Habemus Corpus, UFOP, 
data: 15/04/2015). 

 
Como diretor, tenho a necessidade de perceber características do trabalho de cada 

ator/atriz em particular, dando vazão a técnicas46 já dominadas por eles/elas e que se 

tornam aparentes em seus corpos em ação quando iniciam um trabalho criativo. 

Estas técnicas podem provocar um tônus de movimento em uma parte específica do 

corpo, estabelecer certas qualidades de presença cênica, afetar uma resposta de 

reação criativa no entendimento de um jogo proposto, ou até causar certos entraves 

na movimentação do/da ator/atriz durante os jogos propostos47. 

Assim, busquei perceber alguns detalhes do grupo de atores/atrizes com quem estava 

criando: quais eram os domínios e técnicas atorais já instaurados no corpo dos ato- 

res? Como era administrado por dado(a) ator/atriz este material já estabelecido em 

 
 

46 Para Santos (2002, p. 29): “as técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os 
quais o homem realiza sua vida, produz e ao mesmo tempo cria espaço”. 
47 Para Grotowski (2010, p. 59): “a atuação teatral, o jogo não constituem naturalmente um fim em si. 
A sua função é romper as convenções existentes, as ideias sobre a realidade, os fósseis mentais, 
descobrir semelhanças secretas e surpreendentes”. 
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seu corpo durante a prática de exercícios como os exemplos andar, correr, saltar? 

Como era o desenvolvimento respiratório dos/das atores/atrizes? Como cada um res- 

pirava a cada nova atividade prática proposta? E que trajetórias de movimentação 

este(a) ator/atriz estabelecia pelo espaço de ensaio cotidianamente? Havia repetição 

nessa trajetória? E, por fim, como o(a) ator/atriz se comunicava com aquele espaço 

diretamente? 

 
 

3.1. O diretor e nossa prática como metodologia de criação em processo 

 

 
Permaneço dentro do jogo e percebo o externo às vezes! 

As imagens dialogam com memória e com o novo conteúdo 
experimentado! (...) 

Imagens percebidas por mim como diretor para entendimento técnico 
das partituras em ação: 

1: Experimento – AÇÃO – PARTITURA 
2: AÇÃO – PARTITURA – POTÊNCIA 

3: PARTITURA – POTÊNCIA – PRECISÃO. 
 

Du Sarto 
Relatório 02 do Diário de bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Desenvolvi uma investigação bastante específica com o intuito de aumentar minha 

percepção em relação às técnicas já adquiridas pelos/pelas atores/atrizes e às neces- 

sidades técnicas que deveriam ser trabalhadas junto deles/delas. Havia nisso, pois, a 

expectativa de incentivar uma progressão da autonomia nas ações do elenco em pro- 

cesso criativo. 

Nesta prática cada ator/atriz deveria construir um aquecimento pessoal e bastante 

particular a partir de todas as técnicas cênicas e/ou corporais já apreendidas em sua 

vida artística até então. Este aquecimento deveria ter uma estruturação de aproxima- 

damente 40 minutos de duração. 

Para tanto, algumas regras foram propostas ao grupo de atores/atrizes. A primeira: 

que a escolha destes exercícios deveria preceder das necessidades físicas e indivi- 

duais do/da ator/atriz para o trabalho criativo. Quais eram os exercícios e práticas 

essenciais para seu aquecimento/alongamento ante uma prática cênica? E a se- 

gunda: que este exercício deveria se localizar em fases de experimentação, desen- 

volvidas em três etapas de execução. 
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 A primeira etapa desenvolvida somente como técnica, focando simplesmente 

no movimento e entendimento corporal do exercício realizado partindo dos pres- 

supostos: precisão, intensidade, quantidade e variações rítmicas. 

 A segunda etapa acrescentaria ao desenvolver da primeira a criação de ima- 

gens mentais e estimulantes pelo/pela ator/atriz que seriam geradas a partir do 

que ele percebe ou imagina através das ações realizadas durante o exercício. 

 E na terceira o/a ator/atriz deveria buscar em suas ações quais as sensações 

causadas em seu corpo através da execução das mesmas, sem se esquecer 

das etapas anteriores: técnica e imageticamente de maneira precisa. Ao final 

o/ator/triz realizaria este exercício calcado nas três etapas de sua realização. 

Esta experimentação e escolha de exercícios individuais para a prática de um aque- 

cimento particular perdurou por vários de nossos encontros criativos, até que os/as 

atores/atrizes definissem de modo demarcado quais eram seus exercícios/técnicas 

preferidos e/ou necessários como treinamento antes de se alocarem em uma prática 

cênica criativa. 

Após esta seleção do aquecimento através de exercícios/técnicas específicos e de- 

marcados, os/as atores/atrizes foram conduzidos por mim a formalizarem seus treina- 

mentos pessoais em partituras contínuas, sempre voltando às três etapas iniciais pro- 

postas como estímulos de repetição para a vivacidade do treinamento durante nossos 

encontros criativos. 

Considerações minhas como Diretor: 

 
Os atores já entendem como linguagem tudo o que fazemos. Os exer- 
cícios realizados geraram um vocabulário de ação entre os atores. Isto 
rege comportamentos e estabelece reações e relações criativas entre 
eles e eu. Isto reverberará na cena e sua linguagem final. (Sarto, Du. 
Diário de Bordo. Relatório 09, Habemus Corpus, UFOP, data: 
13/04/2015). 

 
Todo o nosso treinamento foi repetido durante a primeira etapa prática de nosso pro- 

cesso de criação por inúmeras vezes. Através dele, eu como diretor, pude observar o 

corpo de cada ator/atriz e como cada ator/atriz realizava suas escolhas de ação em 

estado criativo48. 

 

48 Em relação ao trabalho de Grotowski e o treinamento com os atores, Lima (2012, p. 100-101) nos 
conta que: “Foi principalmente em Dr. Fausto (estreia em 1963) que a busca pelas experiências indivi- 
duais e íntimas de cada ator – e a exigência colocada na revelação dessas experiências – passou a 
transformar mais profundamente os processos de trabalho”. [...] “Nos ensaios de Fausto, segundo 
Barba, o diretor começou a trabalhar pela primeira vez, por períodos mais ou menos longos com cada 
ator individualmente”. [...] A cena era construída a partir de um treinamento psíquico no qual as vivên- 
cias íntimas de cada ator eram requeridas e vinham à tona. Grotowski estimulava esse processo e, 
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Esta prática e proposta autônoma dos/das atores/atrizes não somente estava ligada 

a nossos pontos/motes de investigação: liberdade, corpo, escolhas, cerceamentos; 

como também me possibilitou a introdução de meu pensamento relacionado ao modo 

de produção laboratorial e à relação de confiança necessários para o trabalho criativo 

junto aos/as atores/atrizes. Neste primeiro instante colocava-me em função do traba- 

lho do diretor como preparador de atores. 

Assisti a todos estes processos de seleção dos aquecimentos de cada integrante do 

elenco e, na maioria das vezes, permanecia em silêncio por longo tempo. Por poucas 

vezes interferia indicando questões pontuais a cada ator/atriz relacionadas a seu tra- 

balho individual. Em algumas delas me referia a todos(as) de uma só vez, indicando 

questões gerais, relativas à entrega e ao envolvimento com seu próprio trabalho ou 

estimulando a busca de precisão durante uma dada ação realizada. 

 
Tenho que trazer mais exercícios de coluna para os atores explorar 
mais ressonadores e emissões... explorar o corpo dos atores em tra- 
balho, cada um explora e expande seu conhecimento, e eu auxilio. 
No fim atores cantam sonhos, entrei somente para dar auxílio e saio 
novamente. Os atores experimentam e começam a abrir escuta! 
Grupo! Grupo! Grupo! Os atores criam suas próprias regras nas expe- 
rimentações dos exercícios! 
(Sarto, Du. Diário de Bordo. Relatório 08, Habemus Corpus, UFOP, 
data: 06/05/2015). 

 
Com esta prática pude perceber questões relativas a: quem eram os/as atores/atrizes 

que já se propunham como mais autônomos em seu trabalho; quais deles desenvol- 

viam um trabalho mais “emocional” ou mais “lógico” em relação a seu treinamento 

proposto; quais eram os atores mais autonomamente propositores durante a criação 

e quais dependiam mais das ações corpo-vocais dos outros atores à sua volta para 

desenvolver com mais potência seus estímulos de trabalho; e, mais intimamente, com 

quais corpos e presenças de cena eu lidaria no decorrer deste processo investigativo 

de criação. 

Perceber estas características foi fundamental para o desenvolvimento das fases pos- 

teriores de nosso trabalho, pois além de construir exercícios e jogos que edificassem 

potencialidades dos/das atores/atrizes já adquiridas em seu corpos, pude trabalhar 

para isso, desenvolvia maneiras de trabalhar que dependiam em muito da relação estabelecida com 
cada ator individualmente”. [...] “Não é de se estranhar que, exatamente a partir desse momento, o 
treinamento passasse a ser visto como um lugar de pesquisa íntima do ator. O treinamento não estava 
mais vinculado a um espetáculo, mas era, ele mesmo, produtor ou revelador de experiências novas ou 
rememoradas”. 
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com questões técnicas voltadas para descobertas de ações e qualidades de energia, 

produzindo uma presença cênica mais eficaz durante no trabalho criativo. 

Outra evidência percebida por mim, como diretor, foi a necessidade de construção de 

um treinamento experimental corpo-vocal específico para o trabalho criativo que virí- 

amos a realizar, que se conformasse a partir de nossos interesses e relações estabe- 

lecidas durante a criação. 

 
 

3.2. Sobre nossos pressupostos para o trabalho prático 

 

 
Fizemos todos os exercícios que já fizemos até hoje e os atores 

reconhecem e realizam experimentando o que peço em seus corpos. 
Já nos entendemos em uma linguagem comum do que peço e do 

que fazemos. A partir da apropriação realizada os atores se 
reapropriam e criam, criam, criam... (...) 

Princípios: Ação, Reação, Relação! 
Pontos: Ação, Presença e Relação! 

 

Du Sarto 
Relatório 12 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Já explicitados nossos primeiros desejos artísticos, nossos motes temáticos e nossos 

pressupostos iniciais de trabalho, dissertarei agora sobre a continuidade desta fase 

prática de criação. 

Percebi que meu trabalho como diretor envolveria também uma fase de preparação 

destes/as atores/atrizes para o trabalho cênico técnico e criativo. Para isso, envolveria 

a prática e o desenvolvimento de exercícios e aquecimentos corpo-vocais que teriam 

como intuito sensibilizar o corpo dos participantes para as atividades de criação cênica 

e para a produção de material criativo. 

Os exercícios que praticamos – de modos individual e coletivo – eram voltados para 

a pesquisa de uma técnica corpo-vocal que trabalhasse: respiração, força, sustenta- 

ção, elasticidade, equilíbrio, potencialidades corporais energéticas de criação e, prin- 

cipalmente, a produção de presença cênica a partir da fisicalidade dos/das atores/atri- 

zes. 
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Assim, compusemos nossos princípios de trabalho técnicos-criativos. Evidencio que 

tais princípios foram utilizados e investigados em toda nossa criação49, ou seja, desde 

esta etapa inicial até a finalização do processo de criação, que teve como resultado o 

espetáculo Habemus Corpus. 

Um de meus interesses como diretor no estabelecimento deste processo técnico-cri- 

ativo era que pudéssemos desenvolver uma prática cênica específica de treinamento 

para a construção do processo criativo e, consequentemente, do espetáculo. Neste 

desenrolar, esta prática partiria de minhas proposições iniciais e se ampliaria sob a 

influência de nossos pressupostos e pontos/temas de trabalho. 

Refiro-me ao termo específico por acreditar que cada trabalho de criação cênica rea- 

lizado tende a gerar um modo de produção, de treinamento, de criação e de formali- 

zação final que lhes são próprios dos processos e escolhas realizados por seus artis- 

tas criadores. 

Acredito que este treinamento possa ser definido como específico tanto por se tratar 

de um processo de caráter laboratorial e experimental de criação, quanto por estabe- 

lecermos ligações diretas de seu desenvolvimento técnico ao pontos/motes investiga- 

dos para a criação. 

 

“Eu experimento com eles o que meu corpo constrói/ deseja do exer- 
cício. Vamos juntos, mesmo eu estando de fora! Estar junto com o ator 
e criar, absorver com ele”. (SARTO, Du. Diário de Bordo, Relatório 18, 
Habemus Corpus, UFOP, data 25.05.2015) 

 
A meu ver, para que este fato se fizesse ser percebido por todos os integrantes do 

trabalho, nosso treinamento deveria se originar principalmente de encontros proces- 

suais e das relações criativas desenvolvidas durante sua construção. 

Atento a isso, esta pesquisa, de intensa investigação prática, foi conduzida em etapas 

que se deram de modo contínuo, sequencial e dinâmico. 

 
 
 

49 Baseamo-nos em Herrigel por meio de Fortuna (2000, p. 40-41) quando diz que: “a técnica deve ser 
praticada com consciência até a exaustão, para que, com o tempo, o aprendiz seja a própria técnica. 
Não há sujeito (o ser que aprende), separado do objeto (o material aprendido), há, isto sim, sujeito e 
objeto numa só coisa. Está constituído seu processo de libertação através da técnica. Longe de querer 
despertar prematuramente o artista, o mestre considera como sua missão primordial converter o discí- 
pulo num artesão que domine profundamente o ofício, o que este fará com a sua habitual e pertinaz 
dedicação e, como se não tivesse aspirações mais elevadas, submete-se ao duro aprendizado com 
resignação, para descobrir, com o passar dos anos, que o domínio perfeito da arte, longe de oprimir, 
libera”. 
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Através de etapas organizadas de modo subsequente, preocupei-me no desenvolver 

de uma experiência corporal dos participantes acerca de cada exercício proposto, cri- 

ando assim uma memória coletiva daquela atividade, sem romper com isso caracte- 

rísticas individuais de apreensão e/ou características já estabelecidas no trabalho cor- 

poral dos/das atores/atrizes, por vezes até me apropriando delas para o desenvolvi- 

mento das atividades. 

Em relação à ideia da importância da memória, Elias traz uma definição da importân- 

cia da memória no indivíduo e também da memória como ato coletivo: 

 

A memória desempenha um papel decisivo nesse tipo de representa- 
ção, que enxerga em conjunto aquilo que não se produz num mesmo 
momento. Ao falar dessa maneira numa capacidade de síntese, pre- 
tendo referir-me, em particular, àquela capacidade, característica do 
homem, de presentificar para si o que de fato não está presente hic et 
nunc, e de ligá-lo com o que está efetivamente presente hic et nunc 
(ELIAS, 1998, p. 61). 

 
E, portanto: 

 
Nas sociedades humanas, a experiência vivida de sua estrutura evo- 
lutiva pode contribuir para modelar o desenrolar dos próprios proces- 
sos sociais. Por isso é que a experiência vivida das sequências de 
acontecimentos é parte integrante, na ordem social, do próprio desen- 
rolar dessas sequências (idem, p. 65). 

 
E, a fim de complementar esta relação de importância da memória no trabalho do/da 

ator/atriz, trago Grotowski (2010, p. 173): “pensa-se que a memória seja algo de inde- 

pendente do resto do corpo. Na verdade, ao menos para os atores, é um pouco dife- 

rente. O corpo não tem memória, ele é memória”. 

 

Pedi aos atores que escolhessem seus exercícios preferidos e que 
mais dessem resultados em seus corpos e ações. O ensaio se consti- 
tui a partir de memórias de nossas atividades. Pedi também aos atores 
que voltassem durante os exercícios a seus lugares de lembrança/me- 
mória na sala de ensaio. 
*Perceber o outro, o coletivo, perceber o outro. Doar-se e dar-se e to- 
mar dos outros energia. 
Diretor – controle de dinâmicas de cena em grupo/ vocabulário em co- 
mum -> jogo. 
Saímos hoje de uma energia de preparação – CRIAÇÃO! O processo 
derivou-se a abordagens estéticas e ações estéticas nos corpos dos 
atores. Os atores dominam a linguagem quando saem só do ideal téc- 
nico e propõem experimentação criativa. 
O diretor entra e introduz, contamina os atores e sai... o resto acon- 
tece... reação criativa. O estímulo dado, o que dissemina a reação – 
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causa ação e dinâmicas de reação e relação entre todos os elementos 
da cena. (Sarto, Du. Diário de Bordo. Relatório 11. Habemus Corpus, 
UFOP, data: 27/04/2015). 

 
O meu intuito ao desenvolver o processo deste modo foi, além de estabelecer uma 

memória coletiva comum a todos os integrantes, o de também adicionar ao nosso 

trabalho conhecimentos e vivências partilhados(as), culminando, assim, em possíveis 

padrões praticáveis por todo grupo de atores/atrizes através de nossas práticas e seus 

respectivos desenvolvimentos. 

Era meu interesse buscar uma prática técnica específica, a fim que disso derivasse 

um trabalho técnico-criativo também específico e padronizado para o grupo de traba- 

lho. Almejava, igualmente, que disso resultasse uma estética, ou algumas estéticas 

comuns a toda a ação desenvolvida e reexperimentada cotidianamente durante os 

encontros criativos. 

 
O andamento do exercício e as trajetórias compostas pelos atores es- 
tabelecem marcas, comportamentos pelo espaço que se repetem e 
firmam trajetórias no espaço de ensaio que sempre se repete. 
(SARTO, Du. Diário de Bordo. Relatório 27, Habemus Corpus, UFOP, 
data: 23/06/2015). 

 
Cada processo criativo tende a se constituir e a gerar seu próprio desenvolvimento a 

partir das ações e relações formadas e desenvolvidas por ele. E estas relações esta- 

belecem naturalmente padrões de ação e de comunicação entre os seus membros, 

formalizando ali um sistema50 de comportamento e comunicação comum a todos os 

seus integrantes através de práticas cotidianas coletivas e repetíveis. 

Para Santos (2002, p. 326), “a cultura, maneira de comunicação do indivíduo e do 

grupo com o universo, é uma herança, mas também uma reaprendizagem das rela- 

ções profundas entre o homem e seu entorno”. 

Desta forma, entendo que os processos cênicos em espaço de criação, com desen- 

volvimentos entre atores/atrizes e diretor, são uma maneira de comunicação dos mes- 

mos: com seu espaço, seus companheiros de trabalho, suas ações e suas memórias 

advindas do próprio processo criativo em desenvolvimento. Segundo Geertz: 

 

[…] a cultura se compõe de estruturas psicológicas por meio das quais 
os indivíduos ou grupos de indivíduos regem seu comportamento […] 

 

50 Refiro-me ao termo sistema como sendo um conjunto de elementos interdependentes que formam 
um todo organizado. 
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consiste no que quer que seja que alguém tem de saber ou acredita a 
fim de acionar de uma forma aceita por seus membros” (Geertz, 1978, 
p. 21). 

 

Ainda para ele: 

 

Estudar a cultura é, portanto, estudar um código de símbolos partilha- 
dos pelos membros dessa cultura”. (Geertz apud Laraia, 2009, p. 63). 
[...] “os símbolos e os significados são partilhados pelos atores (os 
membros de um sistema cultural) entre eles.” (idem, p. 63). 

 
Visto por esta ótica, o processo de criação cênica é percebido por mim como uma 

sucessão de códigos, estruturas, relações e comportamentos próprios daquele grupo 

em estado criativo que são partilhados e compreendidos por seus membros, confor- 

mando-se como um sistema cultural próprio do processo. 

Percebo, também, que de um modo social este sistema de comunicação dado por 

ações e estabelecido durante a criação propõe uma certa conduta cultural entre seus 

membros, devido a sua repetição técnica e de seu desenvolvimento criativo sistema- 

tizado por estas técnicas que praticadas num determinado período de tempo se tor- 

nam- padrões de comunicação entre os envolvidos. 

Portanto, vejo estes comportamentos repetíveis gerados a partir das técnicas pratica- 

das e apreendidas pela memória de seus integrantes como um possível sistema cul- 

tural do processo de criação, estabelecido por códigos e condutas e padrões culturais 

específicos(as) de comunicação entre este grupo, e que formam um sistema cultural 

também específico, determinado pelo processo de criação que o origina e lhe confere 

uma certa tradição como base para suas ações, relações e comportamentos. A partir 

do estabelecimento desta tradição – ou memória coletiva partilhada – junto a um grupo 

de atores/atrizes, este sistema cultural específico reestabelece a criação de novas 

ações e estruturas daquele grupo em função daquela obra em produção, sempre ge- 

rando, dinamicamente, novos padrões culturais entre o grupo criativo, a partir de sua 

base inicial desenvolvida pelas técnicas de criação propostas. 

 
Ao pedir que os atores realizem estas ações, calcadas sobre os exer- 
cícios de seus corpos em relação e geradores de ar/vento os atores 
rapidamente se conectam ao meu pedido e realizam esta estrutura, 
pois estes jogos já são parte integrante de nosso vocabulário/lingua- 
gem e comunicação e criação coletivos. Já é apropriado e apreendido 
pelo grupo. Ao meu mínimo sinal de pedido desta ação, os atores ra- 
pidamente se acionam a realizá-las em seus corpos e pesquisar atra- 
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vés dela desequilíbrios, impostações vocais e enraizamentos corpo- 
rais. Além, da relação e parceria, ritmo comum e jogo ativo entre todos 
os atores nesta atividade (SARTO, Du. Diário de Bordo, Relatório 41, 
Habemus Corpus, UFOP, data: 12/08/2015). 

 
Deste modo, a partir dos manejos e conduções de minha direção, baseada nos pres- 

supostos iniciais para este trabalho, dedicou-se a coordenar e equalizar tais práticas 

técnicas-criativas dentro de nossos universos temáticos, estéticos e discursivos elei- 

tos para a criação de toda nossa prática, foi também baseada na formação de condu- 

tas e padrões culturais estabelecidos junto a todo grupo de trabalho, e dinamizados 

no decorrer cotidiano de nosso próprio processo de criação em sala de ensaio, bus- 

cando a percepção da construção deste sistema cultural de criação envolvida nesta 

experimentação processual. 

Considerações do diretor: 

 
Criei jogos a partir desta experimentação hoje! É do próprio processo 
que retiro o processo e os jogos! (SARTO, Du. Diário De Bordo, Rela- 
tório 14, Habemus Corpus, UFOP, 11/05/2015). 

 
Como também tenho grande interesse no trabalho atoral, desenvolvido desde minhas 

pesquisas e direções durante todo o tempo de graduação, e também na minha vida 

profissional extra-universidade, propus-me nesta criação a experimentar, reelaborar e 

me apropriar de exercícios e técnicas já apreendidos por mim durante estas fases de 

trabalho. 

Estes exercícios foram propostos aos/as atores/atrizes criadores/as e utilizados du- 

rante todo nosso processo criativo e foram reestruturados e/ou absorvidos de: 

 Algumas práticas já existentes e presentes no trabalho técnico-criativo de al- 

guns grupos de pesquisa e criação, como o LUME teatro - Núcleo interdisciplinar 

de pesquisas teatrais da UNICAMP51, do Núcleo de Pesquisa sobre a arte do 

Ator entre o oriente e Ocidente – UFOP52, do Grupo de Pesquisa Não-Lugares 
 

51 “O LUME é um coletivo de sete atores que se tornou referência internacional para artistas e pesqui- 
sadores no redimensionamento técnico e ético do ofício de ator. Um espaço de multiplicidade de visões 
que refletem as diferenças, impulsos e sonhos de cada ator”. Para mais informações acessar: 
http://www.lumeteatro.com.br/o-grupo. 
52 “O Núcleo desenvolve pesquisa na área da atuação teatral, e é coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo 
Gomes, sendo também composto por alunos do curso de graduação em artes cênicas e do programa 
de pós-graduação em artes cênicas da UFOP. Seu objetivo geral é o estudo prático e teórico da arte 
do ator, em uma perspectiva intercultural. Utilizamos referenciais teóricos de áreas como a Filosofia, a 
Antropologia da Performance e a Antropologia Cultural, a partir de discussões surgidas da Antropologia 
Teatral”. Para mais informações acesse: http://www.ppgac.ufop.br/index.php/producao-acade- 
mica/pesquisa/16-producao-academica/pe 
squisa/23-pesquisa-ator-oriente-ocidente. 

http://www.lumeteatro.com.br/o-grupo
http://www.ppgac.ufop.br/index.php/producao-academica/pesquisa/16-producao-academica/pesquisa/23-pesquisa-ator-oriente-ocidente
http://www.ppgac.ufop.br/index.php/producao-academica/pesquisa/16-producao-academica/pesquisa/23-pesquisa-ator-oriente-ocidente
http://www.ppgac.ufop.br/index.php/producao-academica/pesquisa/16-producao-academica/pesquisa/23-pesquisa-ator-oriente-ocidente
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- UFOP53 e da Cia. Calor de Laura/MG54. 

 Trabalhos realizados por mim como diretor e ator durante minha formação aca- 

dêmica e técnica anteriores a este trabalho. 

 E também alguns deles foram criados ou ressignificados a partir do desenvolvi- 

mento de nosso próprio trabalho em sala de ensaio. 

 
Os atores criam em trajetória! Eu percebo e utilizo, distribuo e enceno 
a partir disso. 
O processo é o condutor e gera autonomia a partir dos comandos já 
estabelecidos e da cultura já adquirida! Eu me absorvo da potenciali- 
dade de ser uma obra. 
A pesquisa da ação e da fisicalidade na cena. Nosso trabalho técnico 
intenso! 
O ator mais experiente, com repertório (REPERTÓRIO). Cria domínio 
de sua técnica e produz autonomia de ação, o que não impede o dire- 
tor de lhe trazer novas reações! Há sempre o que provocar! 
Trabalho de encenar: CODIFICAR E SE COMUNICAR!!! 
Material Cênico: Para realização através do corpo do ator. O ator faz 
a cena em seu corpo através de estímulos dados pelo diretor. 
(SARTO, Du. Diário de Bordo, Relatório 57, Habemus Corpus, UFOP, 
data 05/10/2015). 

 
Estes exercícios foram ganhando mais clareza de realização e apreensão de nossa 

parte como coletivo através de sua aplicação e desenvolvimento continuados junto ao 

grupo de atores/atrizes em prática de investigação. 

 
 

3.3. Definição de nossas Bases Técnicas- Criativas 

 

 
Percebo atualmente em nossas práticas, a relação de liberdade com 
que os atores praticam nossas dinâmicas técnicas-criativas. A partir 

 

53 “A partir da exploração teórica desses dois conceitos vem-se realizando, junto a um grupo de traba- 
lho, uma pratica teatral que deverá se retroalimentar, durante o processo de ensaio, das bases concei- 
tuais que constituem o próprio trabalho. O link estabelecido entre esses dois conceitos possibilita, não 
só a adequação do indivíduo dentro da estrutura existencial na qual ele está imerso, como também 
uma revisão sobre as estruturas organizacionais do próprio ato de construção de um espetáculo teatral, 
a partir do conceito de lugar teatral e daquilo que chamamos de improvisação criativa em teatro: a 
junção de todos os elementos que participam de uma criação teatral, e suas inter-relações a partir das 
articulações criativas concebidas no lugar teatral”. A grupo de pesquisa é coordenado por Rogério San- 
tos de Oliveira. Para mais informações acesse: http://www.ppgac.ufop.br/index.php/producao-acade- 
mica/pesquisa/16-producao-academica/pesquisa/22-pesquisa. 
54 “A Cia. Calor de Laura foi fundada no ano de 2010 na cidade de Ouro Preto/MG, onde iniciou sua 
pesquisa acerca dos processos de criação vinculados a presença, a memória, e a preparação técnica- 
criativa a partir do trabalho do ator para a concepção da cena. Interessam-nos neste processo de pes- 
quisa: as relações entre a direção cênica e a atuação/performatividade em suas poéticas de ação; a 
investigação da presença e da ação como elemento potencializador da cena; a relação fluida existente 
entre: o indivíduo-ator-performer; e a construção de uma autonomia técnica criativa de investigação; a 
direção cênica e a construção do processo criativo desde sua origem até seus desdobramentos ex- 
pressivos na cena”. Para mais informações acesse: http://ciacalordelaura.com.br/. 

http://www.ppgac.ufop.br/index.php/producao-academica/pesquisa/16-producao-academica/pesquisa/22-pesquisa
http://www.ppgac.ufop.br/index.php/producao-academica/pesquisa/16-producao-academica/pesquisa/22-pesquisa
http://ciacalordelaura.com.br/
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dos princípios propostos por cada exercício os atores conseguem 
improvisar e se relacionar com as criações de maneira bastante 
autônoma e se comunicando coletivamente. Liberdade do ator a 
partir dos princípios derivados da direção através dos exercícios 
(princípios ativos) – Disseminação de ações e afetação do grupo 

todo em ação/reação coletivas. Percebo o controle dos atores 
enquanto agem em estar /IN/ ou /ON/ - energia administrada! 

 
Du Sarto 

Relatório 13 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Foco agora para um entendimento mais claro das atividades práticas que utilizamos 

em nosso trabalho técnico-criativo e também sobre as escolhas realizadas por mim 

no decorrer deste processo. Para tanto, antes uma explicitação se faz necessária: 

descreverei as definições de bases técnicas, criativas e técnicas-criativas que foram 

utilizadas por mim/nós para a construção do espetáculo Habemus Corpus: 

Defino como bases técnicas: exercícios que abordem somente atividades pré-expres- 

sivas55, ou que foram abordadas de maneira corporal instrumental para a apreensão 

dos/das atores/atrizes, não abrindo espaço para motivações pessoais extras ou cria- 

ções individuais a partir de sua execução. Geralmente eram praticados de modo co- 

letivo e em função de um treinamento para o desenvolvimento de alguma prática es- 

pecífica. Um exemplo disto: a prática da Saudação ao sol, exercício realizado pela 

equipe cotidianamente ao chegar ao espaço de ensaio e em que era necessária uma 

realização pré-expressiva de formalização anterior a sua execução. 

Defino como bases criativas: exercícios que abordem/se utilizem de imagens, ques- 

tões, apreensões individuais e improvisações no trabalho dos/das atores/atrizes, 

abrindo espaço para uma expressão e ressignificação de toda a técnica proposta no 

decorrer de sua prática. Um exemplo disto: a prática de improvisações praticadas co- 

tidianamente em diversos momentos de ensaio e em relação direta com nossa espa- 

cialidade criativa. 

55 Penso o pré-expressivo a partir de Barba (2012, p. 226-227): “o conceito de pré-expressividade pode 
parecer absurdo ou paradoxal, já que não leva em consideração as intenções do ator, seus sentimen- 
tos, sua identificação ou falta de identificação com o personagem, suas emoções, ou seja, toda a psi- 
cotécnica”. 
Ainda para ele: “esse substrato pré-expressivo faz parte do nível da expressão, da totalidade percebida 
pelo espectador. No entanto, ao mantê-los separados no processo de trabalho o ator pode intervir no 
nível pré-expressivo, como se, nessa fase, o objetivo principal fosse a energia, a presença, o bios de 
suas ações, e não seu significado. 
Então, concebido dessa maneira, o nível pré-expressivo é um nível operacional: não é um nível que 
pode ser separado da expressão, mas uma categoria pragmática, uma práxis que, no decorrer do pro- 
cesso de trabalho, visa fortalecer o bios cênico do ator”. (idem, p. 228). 
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E, por fim, defino como bases técnicas – criativas ou técnico-criativas: exercícios que 

perpassem os dois pontos citados acima. Ou seja, um exercício pré-expressivo que 

levado a uma prática e ou condução/direcionamento tal, que se torne parte/provoca- 

ção do trabalho criativo de maneira essencial durante nossos processos. Um exemplo 

disto: a prática de um exercício chamado Corrida do vento, praticado cotidianamente 

em diversos momentos de trabalho, onde sua execução inicial era técnica, e aos pou- 

cos foi sendo transformada em uma ação criativa, contribuindo para a fundação de 

nossa espacialidade. 

Ressalto que, objetivamente, não excluo a possibilidade de que um exercício pré- 

expressivo possa ter/desenvolver características criativas nos/nas atores/atrizes 

durante sua execução ou que um exercício criativo como as improvisações possa se 

eximir da técnica utilizada e trabalhada arduamente para o seu desenvolver pleno, 

mesmo que esta não esteja aparente em sua realização. 

Para fins de encadeamento, condução e clareza de nosso processo criativo, prefiro 

definir os exercícios praticados por nosso grupo de trabalho desta forma descrita. E, 

aponto também que não ignoro o fato de que, em meio à hibridez da prática cênica 

atual realizada de modo global, seriam possíveis muitas refutações e/ou formas de 

abordagens relacionadas a esta metodologia para pensar a estruturação de uma prá- 

tica cênica. Porém, as definições metodológicas escolhidas por mim como diretor 

neste processo criativo foram estas a fim de objetivar meu entendimento processual 

desta criação de modo coerente. 

 
 

3.4. O diretor e as proposições Técnicas-Criativas para o processo de Criação 

do espetáculo Habemus Corpus 

 
 

Outra percepção do dia é quando proponho uma ação e um ator à 
burla ou a modifica completamente durante as dinâmicas de criação, 

este ator transforma minhas expectativas inicias, em geral sempre 
pra mais audaciosas e me afeta também com isso, me propondo 

outras posições e ações diante do processo em acontecimento. Isso 
acontece por várias vezes durante todos os ensaios, mas eu não 

havia teorizado tal pensamento ainda. Os criadores – ator e diretor- 
se afetam e produzem uma terceira ação conjunta e mais arriscada 

enquanto construção criativa 
 

Du Sarto 
Relatório 13 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 
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As práticas técnicas e criativas propostas em nosso processo eram organizadas a 

partir de algumas referências que tenho armazenado ao longo de meu de trabalho 

como diretor, e estão relacionadas ao desenvolvimento da presença cênica a partir da 

condução/provocação do diretor como influenciador desta presença no trabalho do/da 

ator/atriz. 

Meu papel como diretor nesta fase do trabalho foi o de apresentar, conduzir e acionar 

práticas em função de uma busca por esta presença e sua expressividade criativa em 

processos cotidianos junto aos/as atores/atrizes integrantes. 

Além disso, era minha função indicar questões e/ou necessidades técnicas a serem 

trabalhadas pelos os/as atores/atrizes individualmente56 durante o desenvolvimento 

de nossas experimentações, para que desta forma possibilitasse as quebras de seus 

limites costumeiros de expressão e/ou bloqueios psicológicos particulares para a cri- 

ação. 

Por muitas vezes, ao aplicar um proposta prática realizei os exercícios juntos dos/das 

atores/atrizes até que eles captassem minhas propostas e apreendessem sua base 

inicial de execução com mais clareza de sua realização. 

Deste modo, demonstrando a partir de minha ação alguns possíveis caminhos de 

acesso a tal técnica, eu os conduzia a experimentar em si, a improvisar a partir de si 

e perceber sensivelmente, em seus próprios corpos, enquanto investigadores em pro- 

cesso, quais as suas próprias relações, expressões e derivações criativas relaciona- 

das diretamente com aquela prática que era absorvida de nossos motes e pressupos- 

tos. 

Desta forma, esta aplicação funcionava como um acesso à proposta técnica e criativa 

que inicialmente estava só em minha cabeça, só eu entendia, e assim poderia dividir 

com os/as atores/atrizes. Como uma ativação inicial que disseminava minha ideia e 

então catalisava57 as ações posteriores advindas de sua base. Era um método para 

me comunicar com os/as atores/atrizes, fazer-me entender por eles/elas e ainda 

acrescentar novas ideias ao processo em desenvolvimento. 

 
56 Para Grotowski (1992, p. 107): “O ator deve descobrir e elaborar uma forma pessoal de treinamento”. 
(...) “O ator deve descobrir as resistências e os obstáculos que o prendem na sua forma criativa”. 
57 Uso o termo catalisar no sentido de estimular, dinamizar e/ou acelerar o processo de reações nos/nas 
atores/atrizes. 
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A vivência inicial destas técnicas foi de suma importância, e por vezes sua primeira 

realização se dava quase como um “be-á-bá” prévio para o desenvolvimento ação. 

Alguns exemplos disso eram questões ou ações trazidas pelos/as atores/atrizes que 

envolviam: como deve ser este ou aquele movimento? Qual a relação que meu corpo 

propõe para tal ação? Ou como “devo me comportar” junto ao grupo para que a dinâ- 

mica do encontro se dê de maneira coletiva e profícua em nossa investigação? 

Nesta fase também foi meu intuito descobrir como esclarecer onde eu desejava che- 

gar com dado exercício a partir das proposições realizadas e também do pensar cê- 

nico dos/das atores/atrizes em relação a elas. Chamo aqui, de pensar cênico, o modo 

como cada ator/atriz se relaciona com o conteúdo técnico e criativo ou técnico-criativo 

experienciado, ou o que deriva dele em ação durante o ensaio. 

Alguns/Algumas atores/atrizes compreendem melhor os exercícios quando explicados 

por imagens ou por verem o outro realizando-os. Assim também, outros compreendem 

através de sensações físicas pretendidas com dado exercício. Ex.: levante os braços 

para cima, dando vazão a entrada de ar pelos pulmões propositalmente. 

 
Adicionar a contaminação – princípio ativo! Direção como este princí- 
pio provocador... (...) Ponto de mutação e amadurecimento do trabalho 
– criação/ saindo do indivíduo diretor para o coletivo! Criamos juntos! 
(SARTO, Du. Diário de Bordo, Relatório 18, Habemus Corpus, UFOP, 
data 25/05/2015). 

 
Assim, realizamos alguns destes exercícios por inúmeras vezes. Cada uma delas com 

pontos de intenção inicial diferentes. Chamo de pontos de intenção as possíveis vál- 

vulas de inicialização que potencializem a percepção do/da ator/atriz sobre tal exercí- 

cio ou ação, no intuito de um despertar de seu corpo e de suas respectivas sensações, 

expressões e relações para dada ação criativa. 

Destaco que a partir desta etapa de desenvolvimento técnico e criativo pude perceber 

a indicação de alguns apontamentos para a criação futura e estabelecer conexões 

mais densas entre a técnica e os pontos/temas eleitos para o trabalho durante os 

ensaios processuais do espetáculo que realizaríamos. 

Portanto, para um melhor entendimento de nossa pesquisa relatarei, brevemente, al- 

gumas das práticas de nossos processos de criação, ligadas ao desenvolvimento de 

princípios técnicos corpo-vocais e à busca por uma presença cênica atoral expressiva. 
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3.5. Léxico de exercícios e metodologias técnico-criativas utilizadas na cria- 

ção do espetáculo Habemus Corpus 

 
 

Percepção da direção: *A técnica que trabalhamos, o que chamamos 
de técnica está em passar/aplicar/propor a base de ação para o 
trabalho e posteriormente deixar os atores experimentarem-na / 

recriarem-na/ transformarem-na em apropriação da linguagem 
trabalhada até ela se tornar uma prática constante e firme. 

 

Du Sarto 
Relatório 27 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Apresento então, os exercícios e as práticas aplicados, criados e/ou desenvolvidos 

durante o processo de criação do espetáculo cênico Habemus Corpus: 

 
 

3.5.1. Aquecimento pessoal 
 

O aquecimento inicial era o aquecimento/alongamento particular, comumente reali- 

zado pelos/pelas atores/atrizes no momento de chegada à sala de ensaio, e tinha por 

objetivo despertar de uma nova energia corporal e de uma concentração diferenciada 

para o trabalho daquele dia. 

Este aquecimento tinha como base a intenção de um despertar da percepção do corpo 

para o trabalho, que realizado sempre pelas manhãs, bem cedo, se fazia como uma 

iniciação à atmosfera e energia de trabalho. Era sempre realizado anteriormente às 

atividades pretendidas naquele dia de processo. Através dele, os atores aqueciam- 

se de acordo com suas necessidades pessoais. 

Geralmente, este aquecimento/alongamento pessoal inicial era realizado livremente 

pelos/pelas atores/atrizes no espaço, sem grandes pretensões formais. Possuía du- 

rante seu desenvolvimento algumas conversas informais, informativos e/ou discus- 

sões temáticas relativas ao processo proferidas por mim ou algum membro, que por 

algumas vezes tornavam-se discussões e descobertas coletivas do grupo em relação 

ao nosso trabalho e ao nosso entorno social. 
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Com o tempo de trabalho e de observação, fui também interferindo em alguns mo- 

mentos deste aquecimento, que deixou de ser somente algo informal e foi se inte- 

grando ao processo criativo como um todo. A energia gerada ali, no início de nosso 

encontro criativo pelos/as atores/atrizes em si, resvalava em todo nosso ensaio. 

Vez ou outra pedia aos/as atores/atrizes para que atentassem a alguns pontos espe- 

cíficos de seus corpos que fossem muito utilizados em nosso trabalho naquele dia ou 

que eram esquecidos por eles/elas. 

Exemplos disto: que aquecessem com precisão seus joelhos, tornozelos ou que não 

se esquecessem do trabalho de aquecimento vocal, o que muitas vezes era esquecido 

como partes importantes do trabalho. Estas áreas corporais eram muito utilizadas, 

quase que exaustivamente, durante nossos ensaios por causa das bases físicas tra- 

balhadas junto dos atores e também de exercícios de impulsos para saltos. 

Este momento inicial, que às vezes, ou geralmente, é tratado pelo diretor como um 

momento quase sem importância durante os ensaios, tratado com as devidas impor- 

tâncias percebidas, traz aos/às atores/atrizes uma energia de concentração e estabe- 

lece certa atmosfera de criação, fundamentais para a entrega durante o trabalho em 

grupo. 

Minha função neste exercício inicial era perceber quais as energias trazidas pelos 

atores para sala de ensaio, quais suas necessidades de meus comandos ou auxílios 

técnicos naquele dia como observador. Minha função era, então, equalizar estas ne- 

cessidades e energias, já estruturando manifestando certa atmosfera de ensaio, ne- 

cessária para aquele dia de prática. Classifico este exercício como base técnica para 

o trabalho. 

 

3.5.2. Saudação ao sol 

A saudação ao sol começa a pôr os corpos em alerta e os coloca na 
mesma relação de ocupação de espaço, mesmo variando as 

posições e relações com a direção (esquerda e direita), existe uma 
busca de estado de presença em “exercício”, busca de reviver o 

vocabulário em comum e ativar junto ao grupo o encontro, a 
presença. 

 
Du Sarto 

Relatório 30 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 
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Tal exercício corresponde a uma sequência de alongamentos que sempre pedia aos 

atores que fizessem distributivamente, permeando seu aquecimento pessoal informal. 

A princípio, realizávamos três sequências no início das atividades do processo. Com 

o passar do tempo os atores foram distribuindo a atividade através de seu aqueci- 

mento. 

Por ser uma sequência de exercício corporal do Yoga, que trabalha alongamento, re- 

laxamento, fortificação, concentração e percepção do corpo como uno durante suas 

etapas, considerei que esta prática seria útil aos nossos planos de trabalho, prepa- 

rando, assim, os corpos dos/das atores/atrizes para uma expressão física mais pre- 

cisa e coordenada. 

Este exercício além de fortificar abdome, braços e articulações; alongar partes poste- 

riores do corpo; e estabelecer uma concentração energética pessoal em seu prati- 

cante, tornou-se também nosso start na percepção de que já estávamos de fato em 

jogo, de maneira consciente. Quando um ator ou atriz iniciava este exercício, os outros 

tendiam a estabelecer a mesma conexão de execução e realizá-lo. Era como um start 

coletivo. 

Aos poucos a realização da Saudação foi se tornando o ponto culminante de concen- 

tração e percepção de todos os elementos cênicos criadores presentes na sala de 

ensaio. O ensaio e sua atmosfera de jogo começavam a se instaurar de maneira bem 

mais definida do que já acontecia de maneira tímida no aquecimento informal. Tam- 

bém adequamos a esta sequência alguns trabalhos vocais e de respirações expressi- 

vas. 

Trazer este exercício para a prática dos/as atores/atrizes era pensar em estruturas 

técnicas que contribuíssem para todo o desenvolvimento de nosso trabalho técnico e 

expressivo futuro. Classifico este exercício como base técnica para o trabalho. 

 
 

3.5.3. Aquecimento pessoal ou Ação Ritual 

Na próxima etapa da sequência realizada pedi que os atores 
reexperimentassem as ações rituais partituradas e selecionassem 

cinco células de ação da mesma, partidas em seus corpos e 
improvisassem sequencias menores com elas. Após este exercício 

criativo percebo que a ação ritual apesar de ponto de partida do 
entendimento de nossos corpos como criadores presentes no 

processo da cena, não mais afetava os atores da mesma maneira e 
que então havia sido um dispositivo já não mais útil a ser repetido 
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sempre pelos atores. Este exercício fundou uma energia em nossos 
corpos, mas se diluiu potencializando outros tantos exercícios 

técnicos dos quais fazemos para aquecer e nos tornarmos presentes 
no espaço de criação. 

 
Du Sarto 

Relatório 13 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 
Este exercício foi experimentado em três outros trabalhos cênicos que conduzi antes 

desta pesquisa. Em cada fase de sua aplicação em grupo de atores/atrizes diferentes 

ele ganhou novas diretrizes de comando e realização em seu desenvolvimento. Ele 

consistia no pedido de que os/as atores/atrizes desenvolvessem um aquecimento pes- 

soal ritualizado que se estabelecesse como um dispositivo para ativar suas energias 

corporais através de escolhas pessoais e ação. 

Trabalhamos por muito tempo com estes aquecimentos como base inicial de conden- 

sação de energia pessoal/coletiva dos/as atores/atrizes em seus próprios corpos, já 

se colocando à disposição de uma ação mais presente e criativa em processo. Seu 

desenvolvimento foi estabelecido por mim e repassado para os atores no dia a dia de 

trabalho acrescentando às etapas: 

 Realizar um trabalho de experimentação corporal-vocal, buscando suas neces- 

sidades físicas de aquecimento/alongamento/fortificação naquele dia de encon- 

tro criativo. 

 Realizar o mesmo trabalho de experimentação corporal-vocal, buscando agora 

suas necessidades físicas de aquecimento/alongamento/fortificação e eleger 

quais dos exercícios envolvidos nesta busca eram de fato essenciais 

aquele/àquela ator/atriz. 

 Sistematizar ou estabelecer partituras com os exercícios de experimentação 

corporal-vocal, buscando suas necessidades físicas de aquecimento/alonga- 

mento/fortificação em uma grande estrutura única de acontecimentos. 

 Realizar o trabalho de experimentação corporal-vocal, buscando suas necessi- 

dades físicas de aquecimento/alongamento/fortificação repetindo tal estrutura 

única de acontecimentos somente de maneira pré-expressiva, buscando a téc- 

nica envolvida naquela ação escolhida: estabelecendo os: ritmo, precisão, dinâ- 

mica, intensidade, quantidade, ar necessário, impulso, força, etc. 

 Realizar o trabalho de experimentação corporal-vocal, buscando suas necessi- 

dades físicas de aquecimento/alongamento/fortificação repetindo tal estrutura 

única de acontecimentos adicionando a toda a técnica dominada e/ou apreen- 

dida à definição de imagens que o movimento das ações realizadas em seu 

corpo derivavam em sua imaginação, buscando estabelecer uma conexão entre 
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a técnica e a imagem da ação em acontecimento constante. 

 Realizar o trabalho de experimentação corporal-vocal, buscando suas necessi- 

dades físicas de aquecimento/alongamento/fortificação repetindo tal estrutura 

única de acontecimentos adicionando a toda a técnica dominada e/ou apreen- 

dida e a todas as imagens definidas para o movimento das ações realizadas em 

seu corpo adicionando sentimento em estar realizando aquela ação técnica-cri- 

ativa no momento presente. Buscando estabelecer uma conexão entre a téc- 

nica, a imagem e a sensação/sentimento geradas por toda a ação em aconteci- 

mento constante como um conjunto dinâmico e fluído. 

 Realizar o trabalho de experimentação corporal-vocal, buscando suas necessi- 

dades físicas de aquecimento/alongamento/fortificação repetindo tal estrutura 

única de acontecimentos adicionando a toda a técnica dominada e/ou apreen- 

dida as imagens e as sensações geradas pela ação deixando-se afetar-se pro- 

positalmente do trabalho de todos os/as outros/as atores/atrizes. 

No decorrer de nossa investigação pudemos nos apropriar destes aquecimentos ritu- 

ais, tornando-os um grande ritual inicial individual, porém também coletivo, pois os/as 

atores/atrizes o realizavam juntos no mesmo local e iam chegando a potenciais ener- 

gias coletivas conjuntas através de suas corporeidades expressivas: ações, gestos, 

vocalizes, vibrações e estruturas repetíveis. 

Porém, na fase de criação mais efetiva de nosso trabalho, chegamos coletivamente à 

conclusão – através de minha percepção do corpo dos atores um pouco cansado e 

de suas manifestações verbais – de que este aquecimento não se fazia tão importante 

às nossas práticas como no início, e, portanto, foi retirado de nossa prática cotidiana. 

Percebo que restaram alguns resquícios deste exercício na corporeidade dos atores 

e estes resquícios, por vezes, tornaram-se propostas coletivas durante os aquecimen- 

tos informais. Os/as atores/atrizes absorveram esta prática para seus aquecimen- 

tos/alongamentos pessoais e fizeram escambos espontâneos entre eles/elas de célu- 

las de tais práticas. 

Esta prática foi de grande valia para minha primeira observação/apreensão mais de- 

talhada dos corpos dos/as atores/atrizes com quem trabalharia e de suas auto provo- 

cações no desenvolvimento de ações/reações e relações com seu próprio trabalho 

em ato criativo. E também estabeleceu junto dos participantes do processo criativo 

como seriam nossos desenvolvimentos e etapas de trabalho. 

Minha proposta foi: partindo de uma base simplesmente técnica alcançar uma prática 

técnica-criativa em função de uma ação cênica presente. Outro ponto a ser destacado: 
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meu intento em demonstrar aos/as atores/atrizes que este trabalho contaria também 

com certa autonomia deles em seu desenrolar. 

 

Classifico este exercício como bases: técnica, criativa e técnica-criativa para o traba- 

lho. Em cada fase de seu desenvolvimento pude perceber uma base diferente de 

constituição. 

 
 

3.5.4. Base neutra 

No exercício de bases peço para que eles procurem estabelecer: 
Base de céu e base de chão para cena! Desta forma podemos 

perceber quando estamos mais aéreos e desequilibrados em cena e 
quando estamos mais firmes e concretos em nossas ações. Um 

estabelecimento corporal que pode ajudar na construção de nossas 
sensações e atmosferas de cena. 

 
Du Sarto 

Relatório 36 do Diário de bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 
Este exercício também foi uma escolha minha como preparador dos atores, pois é 

comum ver atores que tem dificuldade em lidar com sua energia corporal por ser muito 

expansiva, sempre buscando movimento, e/ou estabelecer certa concentração da 

mesma em pausa de movimento. 

A base neutra foi delimitada neste trabalho com sendo uma ação onde: o/a ator/atriz 

se dispõe de pé e seu corpo fica ereto e com os pés traçando linhas imaginárias pa- 

ralelas e distribuindo sua plataforma e peso pelo chão. Calcanhares, joelhos, quadris 

e coluna, ombros e pescoço, são encaixados acima desta distribuição de peso sobre 

os pés de maneira confortável e estruturada, distribuindo todo o peso parte a parte 

corporalmente, possibilitando uma prontidão para acionar movimentos e ou bases de 

equilíbrio a qualquer momento. 

Também nele a respiração é pensada e contribui para uma maior concentração e per- 

cepção do corpo. O olhar é expandido para o horizonte e observa o entorno ao mesmo 

tempo em que sente os impulsos internos de seu corpo. Isto tudo somente no instante 

em que ele fica pausado nesta posição. 

Pode-se perceber muito de um ator que está realizando este exercício. Percepções 

sobre sua concentração, distribuição corporal de peso, equilíbrio, encaixe, sua respi- 

ração, energia pessoal, entre outras questões. 
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Além de todos estes apontamentos, ao trabalhar este exercício meu objetivo junto aos 

atores/atrizes foi o de estabelecer um espaço de contemplação58 e ao mesmo tempo 

um sentimento de presença deles/neles, a partir de seus próprios corpos e de sua 

energia pessoal envolvida nesta pausa física. 

A base neutra foi o primeiro jogo que envolvi os/as atores/atrizes num localizar-se em 

seu corpo sem realização de grandes movimentos, mas pretendendo uma ação con- 

tínua e dinâmica. Este pensamento está ligado tanto a uma questão de presença física 

do/a ator/atriz quanto aos pressupostos temáticos que perpassam nosso trabalho de 

criação, já citados anteriormente. 

 

Classifico este exercício como base técnica-criativa para o trabalho. 

 

 
3.5.5. Enraizamento/ Homem Árvore 

 

Este exercício busca, além de uma presença cênica, uma expansão energética do 

corpo, dilatando-o. E também se deriva da base neutra. 

Nele, o ator com os pés paralelos se coloca em base neutra e distribui vetores imagi- 

nários que o deslocam para cima, para os lados, para trás, para frente e para baixo, 

mas sempre em pausa corporal. Para tanto, utilizamos a imagem do boneco de cordas 

em que estes vetores são pensados como fios, e os atores como os bonecos, que 

puxados pelos fios, expandem seu corpo a partir do ar que respiram em direções co- 

mandas por mim: cima, baixo, lados. 

Os fios dos vetores de baixo saem pelo períneo e puxam tudo que está abaixo em 

direção ao chão, pesando como tijolos, os fios que são vetoriais para cima elevam, a 

partir do períneo tudo que está acima dele, até alcançar as nuvens pelo topo da ca- 

beça. 

Neste desenvolvimento os pés devem se abrir como raízes pelo chão e o resto do 

corpo se abre a partir dos ossos, alargando-se a parti do ar expirado/inspirado como 

se o corpo do ator fosse desenhos de nuvens do céu em transformação. Esta sequên- 

cia de vetores cima-baixo é trabalhada diversas vezes e em dinâmicas diferentes de 

 
 

58 Definimos em nosso processo como espaço de contemplação a atividade que envolvia a observação 
de modo sereno de todo o espaço à nossa volta e a observação dos companheiros de trabalho, perce- 
bendo as informações e sensações que nos vinham a partir dessa observação sem pretensões objeti- 
vas. O único comando era o de sentir-se em relação particular com aquele espaço. 
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resistência a esta expansão, até que os fios sejam propositalmente cortados. Neste 

embate de vetores cima-baixo é requisitado que os/as atores/atrizes, junto com o ar 

inspirado/expirado em seu corpo, expanda todos os vetores laterais em alargamento 

de si. 

Ao meu comando, e com muitas imagens de estímulo e voz de comando ativa, os 

atores são expostos a este processo que se reinicia por várias vezes em função de 

uma percepção ato do/a ator/atriz relacionada a seus vetores de distribuição envol- 

vendo seus pesos corporais, seus pontos de tensão, distribuição de energia e ar, e 

sua presença física cênica. 

É um exercício extremamente imagético, mas que promove a abertura de regiões cor- 

porais – musculatura, articulações – e possibilita melhor circulação respiratória e san- 

guínea pelo corpo. A princípio, sua prática pode acarretar muita tensão corporal, mas 

com o tempo de prática e entendimento dos/as atores/atrizes esta dilatação começa 

a se transformar em algo mais orgânico e tende a buscar mais a leveza e a expansão 

em sua execução, do que a tensão e a dor. Todavia, tudo isto depende da astuta 

observação do diretor sobre os direcionamentos a serem feitos a cada ator/atriz que 

realiza o exercício. 

A percepção do ator de seu estado corporal se torna bastante intensa neste exercício, 

e como ele foi praticado cotidianamente por nosso grupo de trabalho, praticamente 

em todos os encontros criativos, instaurou-se para nós como que uma base do corpo 

do ator sempre reutilizada/adaptada na prática de outros exercícios e ou movimentos 

e ações realizados em cena. 

Realizamos também variações de exercícios de enraizamento com trajetórias e saltos 

pela sala de ensaio, enraizando os pés e atingindo o corpo todo. Esta prática deu 

origem a alguns de nossos exercícios com os saltos, os quais explicitarei mais à frente. 

 

Classifico este exercício como base técnica-criativa para o trabalho. 

 

 
3.5.6. Exercício Corrida do Vento 

Proponho corrida do vento como aquecimento para os atores. Este 
exercício se tornou uma técnica criativa de aquecimento e conexão 

com nosso trabalho. Um princípio ativo, de nossa comunicação com 
conteúdo e forma pesquisado sem ala de ensaio que leva o corpo 
dos atores a estados de criatividade e conexão com todo com as 
memórias já adquiridas do trabalho até então. A Corrida do vento 
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neste dia é energizada, intensa e afetada (cheia de sensações, 
vozes e transformações do corpo dos atores). Os atores se 
encontram o tempo todo e propõe ritmos de ação conjuntos. 

 

Du Sarto 
Relatório 27 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 
Este exercício surgiu em nossa investigação a partir de uma impressão de um ator: 

ele se sentia livre quando percebia o vento bater em seu corpo. Foi este nosso pri- 

meiro exercício criado especificamente para nossa prática. 

Ele tem como forma de estímulo alguns sopros de ar propositais, ou seja, criados 

pelo/a ator/atriz e que se iniciam no interior do/no corpo e vão crescendo espontane- 

amente a partir de movimentos de chicote que invadem a coluna vertebral de maneira 

tão expansiva que levam este corpo a se movimentar até chegar a um movimento de 

deslocamento do corpo todo, que sendo cada vez mais impulsionado pelos golpes de 

ar e chicoteadas na coluna, cria trajetórias como rajadas de vento pelo espaço e vão 

conduzir o corpo do ator, imageticamente a ser vento, a correr como se o fosse até 

um ponto em que ele se liberte de seu equilíbrio comum e abra os braços enquanto 

corre, em busca desse “ser vento”. 

Esta prática deve se iniciar lentamente e ir se potencializando até à chegada de uma 

corrida sem descanso e que aumenta ritmicamente sempre pra mais rápido. Assim 

vai, até o corpo do ator não mais querer correr, e quando ele pensa em parar, deve 

parar e pausar em base neutra, com os dois pés enraizados no chão. Respirando, ele 

deve fazer movimentos leves com os braços como se fossem asas, muitos sutis, acal- 

mando-se ao passar do vento a sua volta. 

Em nossos encontros este processo se reiniciava por muitas vezes, e ao correr inten- 

samente, o ator chegava a tal estado emocional de se sentir de fato como o vento, 

verdadeiramente em um movimento livre. A ação de correr, sempre em frente, como 

se fosse conquistar algo que está lá, ao longe, e o momento em que o corpo não mais 

quisesse correr e o colocasse livremente em pausa, traziam aos atores/atrizes a sen- 

sação de liberdade e busca dela. 

Este exercício também era praticado com conduções feitas pela voz de comando e 

também tinha como objetivo desligar certos bloqueios de percepção de alguma forma 

“racionalizantes demais, medos e ou preocupações” dos/as atores/atrizes. 
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Existia em sua realização algo de incomparavelmente íntimo na ação de cada 

ator/atriz e, ao mesmo tempo, conseguimos criar um vocabulário de ação comum a 

todo grupo. 

O realizamos de modo individual e coletivo por várias vezes, e em sala de ensaio e 

fora dela, de modo coordenado e em confusas trajetórias. Com o tempo de desenvol- 

vimento desta prática, conseguimos torná-la uma técnica do grupo de atores/atrizes, 

na qual todos sabiam quais eram os mecanismos para atingir tal estado, mas cada 

um a executava à sua maneira, a partir das etapas já apreendidas. 

Este exercício no acompanhou em todos os nossos encontros criativos, sendo sempre 

reexperimentado, recriado ou transformado através de sua constante prática investi- 

gativa. Sendo levado inclusive como ação cênica para a composição do espetáculo 

Habemus Corpus. 

 

Classifico este exercício como base técnica-criativa para o trabalho. 

 

 
3.5.7. Koshi 

 

O Koshi é um exercício que trabalha a presença do ator, não é à toa “que em japonês 

koshi também significa presença do ator” (BURNIER, 1994, p. 149 apud FERRACINI, 

2001, p. 146). Utilizamos este exercício também como uma continuidade da base neu- 

tra, mas em vias de descobrir sua passagem da pausa para o movimento em ação. 

Nele, o ator deve buscar a ativação do ponto abdominal denominado koshi, através 

do trabalho de deslocamento, movimentando-se com a bacia, sem colocá-la em on- 

dulação, trazendo para ela um foco de energia e concentração que culmina em uma 

qualidade de presença para o ator. 

Trabalhei junto aos/as atores/atrizes este exercício em nosso processo criativo de va- 

riadas formas, sempre focando na busca desta presença. Em sua primeira aplicação, 

trouxe a seguinte proposição: imagine uma pequena bola de aço, que envolvida em 

algodão esteja localizada e tem que ser equilibrada no centro de seu corpo, no centro 

da bacia, logo acima do cóccix, e assim, caminha no intuito de mantê-la equilibrada e 

sentir a força, peso e equilíbrio empregados em seu corpo em relação ao chão em 

que pisa. 
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Partindo da base do ator e do centro do corpo como ponto de atenção e distribuição 

de energias, o koshi trouxe para nosso elenco a percepção de si como um corpo ín- 

tegro, de seu corpo integrante daquele espaço de ação e dessa ação como presença 

em sua realização. Além disso, possibilitou reforçar a base dos atores ao se movimen- 

tarem e agirem de variadas formas. 

Trabalhamos também junto deste exercício expressividades vocais que ao meu pe- 

dido eram advindas daquela ação realizada e de toda a sua intenção física de realiza- 

ção. Estas vozes desenvolvidas junto ao movimento trouxeram mais organicidade e 

percepção para o trabalho físico dos/as atores/atrizes. 

Durante os encontros criativos percebi que alguns atores tinham dificuldades de en- 

tender como localizar esta região do koshi, portanto, a fim de ajudar tocava os/as ato- 

res/atrizes em certos pontos que trouxessem tal entendimento. 

Comecei a propor novas abordagens de execução do exercício através de outros 

exercícios/processos estabelecendo o foco de presença em outras partes corporais, 

e, aos poucos, encaminhando ela pelo corpo, através de condução e voz de comando, 

até localizá-la em seu ponto real de emanação de energia: o koshi. 

No trabalho cênico que pretendíamos realizar foi de extrema necessidade uma ex- 

pressiva qualidade de presença no corpo dos atores ativamente, e esta prática contri- 

bui para ela de maneira fundamental. 

 

Classifico este exercício como base técnica para o trabalho. 

 

 
3.5.8. Intenção Corporal-Vocal 

 
Desenvolvi junto ao grupo atividades vocais voltadas pra 

relaxamento e aquecimento coletivo. Fiz os exercícios juntos. Por 
vezes, refazer estes exercícios com os atores me traz a percepção e 
dificuldades, potencialidades e novas descobertas dos atores acerca 

do trabalho vocal que estamos propondo. Massagem, Sirene na 
cabeça, A e i o u com distância do espaço e em espiral. Humming. 

Os exercícios foram feitos um para os outros em observação da 
técnica que o outro realiza. Esta observação traz para os atores a 

percepção de modos de executar os exercícios com mais autonomia 
porque aprendem a se entender melhor a partir do corpo do outro. 

Realizamos também uma experimentação vocal pensando a voz 
colocada sobre a corporeidade de um bêbado que desequilibra seu 
corpo e a voz vai junto. Através da interpretação vai se entendendo 

o exercício e como pode funcionar melhor a projeção da voz. 
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Du Sarto 
Relatório 27 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 
Tenho desenvolvido grande interesse pela investigação de técnicas de ação vocal59 

do ator/atriz em cena. O contato com parceiros de trabalho na UFOP que pesquisam 

de maneira prática sobre o tema, com grupos de intensa pesquisa como o Workcenter 

de Pontedera60 e as práticas de alguns pesquisadores como Daniel Belquer – UFRJ61 

e Juliana Motta Lima - UFSJ62, me trouxeram um pouco deste universo que tenho 

experimentado em algumas práticas junto dos atores e das atrizes com quem trabalho. 

Biologicamente falando, apego-me ao pensamento de que o corpo é voz e a voz é 

corpo. Essa voz é produtora conjunta de uma corporalidade extensivamente 

expressiva. Posteriormente, acredito que esta produção pode ser explorada na 

investigação/composição da cena a partir das expressões e experimentação junto 

dos/as atores/atrizes tanto de maneira individual, quanto coletiva. 

Esta prática vocal foi conduzida por mim até certo ponto deste trabalho de criação. 

Meu papel foi o de provocador e condutor de experimentações corpo-vocais junto aos 

atores/atrizes. Nossas práticas vocais foram voltadas para o estabelecimento uma re- 

lação entre corpo-voz e movimento e realizamos práticas que continham: 

 Aquecimentos vocais coletivos coordenados – Estes aquecimentos envolviam 

alongamentos e massagens no trato vocal, exercícios de soltura, fortificação 

muscular, exercícios para a dicção e escalas melódicas de aquecimento. 

 Exercícios individuais e coletivos de movimento corporal-vocal conjunto – Estes 

exercícios envolviam posições e ações corporais, partitura de movimento pré- 

estabelecidas e expressão vocal livre. 

 Vocalizes coletivos coordenados – Estes aquecimentos envolviam a realização 

de frases musicadas somente com vogais que eram aprendidas e praticadas 

 
 

59 Em relação a ação vocal, Lúcia Helena Gayotto diz que: “No trabalho de preparação vocal pode haver 
abertura para o ator inventar existências na construção da voz do personagem, quando 
(re)pensa,/(re)vive pela voz a sua natureza”. (...) “Ouvir a dimensão criadora do voz do ator é deixar-se 
afetar por uma ação vocal que se constitui, a um só tempo, de recursos vocais e de forças vitais” (1999, 
p. 20). Parafraseando Gayotto, por recursos vocais entende-se aqui: respiração intensidade frequência, 
ressonância, articulação, projeção volume, ritmo, velocidade, entonação, fluência, duração, pausa e 
ênfase. Parafraseando Gayotto, a ação na voz, ou seja uma voz ‘viva’, é (re)criada diariamente envol- 
vida em suas relações cênicas (idem). 
60 Para mais informações acesse: http://www.theworkcenter.org/about-the-workcenter/. 
61 Daniel Belquer é pesquisador, diretor, performer e artista da cena. Possui pesquisas ligadas à cena 
e à tecnologia. Para mais informações acesse: http://www.belquer.com/. 
62Juliana Mota é atriz, pesquisadora, cantora e professora de canto/voz na Universidade de São João 
Del Rey. Para mais informações acesse: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/ 
visualizacv.do?id=K4221782T0. 

http://www.theworkcenter.org/about-the-workcenter/
http://www.belquer.com/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221782T0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221782T0
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por todo o grupo de atores/atrizes em um círculo. 

 Vocalizações coletivas livres pelo espaço com movimento – Estes exercícios 

envolviam a partir da apreensão e prática das frases e vocalizes coordenados 

trazidas pelo exercício acima, improvisação pelo espaço com a possibilidade, a 

partir destas frases, experimentando tons, ritmos, pausas, intensidades, varia- 

ções, etc. 

 Criação de imagens corpo-vocais – Estes exercícios envolviam a criação de 

imagens e sentidos transformados em ação durante as improvisações estabe- 

lecidas pelos exercícios propostos acima. 

 Canto coletivo com Cantos de Trabalho – Este exercício envolvia experimenta- 

ções livres relacionando a expressão do corpo dos/as atores/atrizes com os 

cantos de trabalho trazidos para nossa sala de ensaio. 

 Improvisações vocalizadas coletivas – Estas práticas eram coordenadas por 

mim de modo suave e por vezes se davam autônomas junto dos atores/atrizes 

com o tempo de trabalho em grupo e culminavam em ações corpo-vocais mais 

orgânicas e expressivas. 

 Criação e formalização de canções em formato de vocalizes e ladainhas – No 

início do trabalho vocal neste grupo eu influenciava muito nos desenvolvimen- 

tos, pedia mais ou menos voz, mais respirações, mais intensidades e intenções. 

Por isso, também levei algumas canções que faziam parte de minha memória, 

de outros trabalhos oficinas realizadas e ou vivências pessoais. Estas canções 

foram incorporadas à prática cotidiana de todos os exercícios citados acima. 

Porém, com o tempo junto do grupo e nosso amadurecimento vocal coletivo, fui 

produzindo frases vocais/canções para nosso trabalho a partir do material cê- 

nico corpo-vocal produzido pelos/as atores/atrizes no próprio processo. Estas 

frases vocais/canções produzidas integraram nossa prática cotidiana e foram 

também levadas ao espetáculo Habemus Corpus, em cenas específicas. 

 Auxílio técnico vocal - Estas práticas eram coordenadas pela pesquisadora Le- 

tícia Afonso63 e tinham o intuito de aprimorar nossa expressão, técnica e ou 

performance, durante os exercícios apontados e também durante a composição 

das cenas do espetáculo final. 

 Práticas livres e Rituais – Estas práticas também eram coordenadas pela atriz 

pesquisadora citada acima, e surgiram de modo natural durante os encontros 

criativos, num anseio de renovação e aprofundamento de todo o material cênico 

corpo-vocal produzido. Tinha também um caráter ritualizado, trazendo certa ce- 

rimônia e respeito/cuidado para a realização de tais ações corpo-vocais. 
 
 

 
63 Letícia Afonso é pesquisadora, artista cênica, cantora, interprete e professora de canto/voz. Possui 
pesquisas práticas focadas na expressão/ação vocal do ator no movimento corpo-voz e cantos vissun- 
gos. Para mais informações: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiza 
cv.do?id=K8584978H6. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualiza
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Estes exercícios foram feitos ao longo de todos os processos e encontros criativos, 

sendo a cada dia reexperimentados e transformados coletivamente por todos os par- 

ticipantes no decorrer da prática. Ele abria nossos corpos para a coletividade e o can- 

tar de maneira cíclica e fluente. Digo nossos, porque participei até certo ponto dos 

ensaios dessa parte do processo de maneira ativa. Deixei de fazer parte deles so- 

mente no momento de montagem/criação de cenas para o espetáculo. 

Vale ressaltar, também, que este exercício se tornou um de nossos mais intensos e 

divertidos jogos coletivos do grupo. Todos os envolvidos sabiam suas regras, e reali- 

zavam-no de maneira plena, presente e expressiva, sempre experimentando e che- 

gando a novas descobertas corpo-vocais. Com ele chegamos a resultados bastante 

interessantes quanto: ao lugar dos/as atores/atrizes como cantores em trabalho cor- 

poral, em movimento de ação e voz; e também houve avanços do grupo em relação 

à linguagem musical de maneira prática, descobrindo harmonias e ritmos musicais a 

partir da livre expressão da voz falada e/ou cantada. 

Posteriormente, quando já havia uma grade quantidade de material cênico relativo à 

voz produzido durante/nos ensaios – como cantos, vocalizações e ladainhas –, senti- 

mos a necessidade de um profissional que de fato aliasse as pesquisas do canto e da 

cena conjuntamente, com foco no trabalho dos/as atores/atrizes. 

Assim, realizamos práticas de ação vocal junto da pesquisadora Letícia Afonso que 

também trouxe auxílios técnicos aos atores/atrizes, tais como a melhor utilização do 

apoio, da entonação e da projeção junto do movimento. 

Esta consultoria durou até o momento de estreia do espetáculo Habemus Corpus, 

trazendo, inclusive, ideias e novas relações de movimentação, marcação e ação para 

as cenas e atores/atrizes, todas elas no intuito de melhorar a performance corporal- 

vocal dos mesmos. 

Tivemos também em um dado momento dos ensaios, uma grata surpresa. Uma de 

nossas atrizes, Adriana Maciel64, é pesquisadora assídua das relações entre corpo e 

voz no trabalho do/a ator/atriz. Sua energia ao desenvolver tais exercícios propostos 

durante os ensaios era tão generosa e abrangente, que aos poucos ela foi se tornando 

 
 
 

64 Adriana Maciel é pesquisadora, atriz e performer e possui pesquisas teóricas-práticas acerca do 
trabalho corpo-voz e do tempo-ritmo envolvidos no trabalho do/da ator/atriz. Para mais informações: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4365232H7. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4365232H7
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um ponto de referência para os outros/outras atores/atrizes, quase como uma xamã65, 

que estabelecia em nosso jogo corpo-vocal certa ritualidade junto ao conjunto de 

ações vocais desenvolvidas, transformando a atividade em uma celebração dos cor- 

pos atorais envolvida na prática cênica. 

A mim, como diretor preparador de atores/atrizes, coube, como já disse, trazer estí- 

mulos e propor jogos e relações dos/as atores/atrizes e suas vozes. Propus como 

atividade em nossos ensaios sempre estas ações vocais e aos poucos fomos fe- 

chando estruturas vocais como canções e vocalizes determinados. 

Minha intenção foi sempre levar um pouco desse corpo e dessa voz presentes e em 

processo, para nossa produção final. E este modo de desenvolvimento foi o que 

acredito ter sido o mais profícuo ao trabalho. Durante todo o processo encarei a voz 

como uma expressão cênica, interessava-me nela suas tonalidades, expressividades 

e sua vida enquanto proferida em nossos encontros criativos. 

E, de fato, consegui que muito do material cênico corpo-vocal produzido por nós fosse 

levado à composição do espetáculo como experiência corpo-vocal. O que havia pro- 

jetado como diretor foi realizado em nossa fase de montagem. 

Ressalto, ainda, que houve nesse processo questões, descobertas e travas minhas e 

dos atores em relação à prática vocal, mas acredito que tudo se dissolveu a partir das 

abordagens que fomos estabelecendo. 

Quando não era suficiente mais a liberdade de cantarolar e experimentar os nossos 

anseios, tivemos o auxílio técnico de uma pesquisadora e sua técnica bastante pon- 

tual quanto ao que e como deveria ser trabalhado. 

Quando somente minha provocação, e a técnica de nossa parceira não se fizeram 

plenas, a coordenação vocal e estímulo da outra atriz pesquisadora envolvida em 

nosso trabalho trouxe certa ritualidade e potência a nossos corpo-vocais em ação. 

 

Classifico este exercício como base técnica-criativa para o trabalho. 
 
 

 
65 Trago a ideia de xamã tanto pela experiência ativada por ela, quanto pela sua capacidade ritualística 
em envolver os outros/outras atores/atrizes em um clima de êxtase para a cena a partir do trabalho 
corpo-vocal coletivo. Trago para o diálogo, Gilberto Icle, em seu texto O ator como xamã, ele nos 
aponta: “(...) A ideia de xamã como uma metáfora pode ajudar na compreensão daquilo que estou 
caracterizando como consciência extracotidiana, pois ele nos traz, também, uma consciência alterada 
a partir do cotidiano”. Ainda para ele: “Uma primeira definição deste fenômeno complexo, e possivel- 
mente a menos arriscada, será= xamanismo = Técnica do êxtase”. (Icle, 2006, p.68). 
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3.5.9. Paredão 

 

 
Após estas ações os atores foram diretamente para o Paredão, por 

vontade própria, o exercício de contemplação. Deste mesmo local, os 
atores começaram a sentir golpes de ar e pedi que iniciassem a 

corrida do vento para o infinito e depois emendaram naturalmente os 
saltos coletivos em jogo. 

 
Du Sarto 

Relatório 13 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Este exercício surgiu na tentativa de, a partir do trabalho com a base neutra e com os 

exercícios de Enraizamento, trazer aos atores/atrizes uma percepção presente da- 

quele corpo, já em estado de dilatação corporal/cênica. Ele era praticado quase sem- 

pre em intervalos de mudança de atividades e anteriormente ao Corrida do Vento. 

Também antes de realizar as corridas livres, sempre pedia que os atores formassem 

este alinhamento ao fundo da sala. 

A ideia era de ele ser um exercício de percepção e passagem de uma atividade à 

outra, também o caracterizava como um exercício de contemplação. Contemplação é 

a palavra que melhor define esta atividade. Contemplação de si, de seu corpo e seu 

estado, e da espacialidade em que está/é pertencente para o trabalho criativo. Era um 

local de contemplação e readequação de energia durante os processos 

O exercício consistia em: os/as atores/atrizes dispostos, lado a lado, em uma grande 

parede ao fundo da sala, realizando as ações: enraizavam seu corpo, sentiam os fios 

dos vetores propostos, respiravam profundamente com a respiração que lhes fosse 

mais natural, e encaravam o espaço em estado de Base Neutra, buscando ao máximo 

a sensação de corpo presente e em ação. 

Este exercício deu base e continuidade para a apreensão do vocabulário de nossas 

ações de preparação/criação cênicas de modo, por exemplo: Base Neutra, seguida 

de Enraizamento, seguida de Paredão, seguida de Corrida do Vento, seguida de Sal- 

tos. 

Desta forma, sendo eu o condutor dos processos, fui desenvolvendo junto aos atores 

uma sequência de atividades que possibilitassem não somente sua absorção en- 
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quanto conteúdo, porém, seu aprofundamento enquanto prática repetível e adminis- 

trável no corpo de cada ator/atriz, tanto quanto conduzidos por mim, quanto quando 

eu só pedia para que a ação fosse feita através de sua nomenclatura, ou seja, os 

títulos das atividades, que são apontados neste texto e nos eram padrões de lingua- 

gem e comunicação. 

 

Classifico este exercício como base técnica-criativa para o trabalho. 

 
Considerações minhas como Diretor: 

 

Os três próximos exercícios apresentados possuem uma conexão de realização entre 

si. Ambos sugerem uma trajetória em comum, que é lançada a partir do exercício 

Paredão; e apesar de cada atividade sugerir ações específicas, elas foram trabalha- 

das de maneira complementar. E por várias vezes foram executadas uma após a ou- 

tra, ou em uma grande sucessão de realizações coletivas repetidamente por todos 

ao/as atores/atrizes. 

Estas atividades surgiram quando começamos a discutir coletivamente sobre quais 

seriam os contrários do termo Liberdade, e se eles existiam de fato, como os denomi- 

naríamos? 

Propus, então, aos atores/atrizes que refletissem sobre o que lhes prendiam/impediam 

de ir e ser, o que lhes violentavam em tal vivência. E, então, nos apropriamos/cria- 

mos/transformamos destes/estes exercícios físicos em trajetórias de ação. 

Mais tarde este exercício também culminou no estabelecimento da atividade Meu 

Grito. Atividade que contribui de forma efetiva para o conteúdo discursivo de nosso 

espetáculo final. 

Assim, chegamos à conclusão de que se não podíamos definir o que era Liberdade, 

ao menos podíamos definir o que nos prendia: o que não nos deixava ser, e nem ir ao 

encontro de nossos corpos de maneira “liberta”. 

 
 

3.5.10. Trajetória 1 – Ventosas 
 

Após pensarmos sobre o que nos prendia, trouxe então a proposta de que os/as ato- 

res/atrizes fizessem pós o Paredão uma trajetória pelo espaço de ensaio, somente em 

planos baixo/médio, e dialogassem emocionalmente através de seus corpos em ação 
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com estas “prisões ou violências” particulares de modo individual, e assim, com sen- 

tindo em seu corpo o peso e/ou cerceamento causado por estas, eles/elas deveriam 

ir se deslocando, pouco a pouco, para o outro lado da sala. 

Para tanto, os/as atores/atrizes poderiam gastar o tempo individual necessário, e de- 

veriam se envolver ao máximo com aquela proposta física e emocional de ação, como 

se não houvesse mais pessoas à sua volta. Era uma experiência pessoal a ser vivida. 

Os/As atores/atrizes realizavam trajetórias deitados(as) pelo espaço, a partir de seus 

corpos com a sensação de que estavam presos ao chão imageticamente, como que 

por um ímã. E, como que possuídos por um desejo de se deslocar, eram impedidos 

por uma intenção de atração do corpo ao plano baixo, ao chão. 

Como o/a ator/atriz deveria se deslocar pelo espaço com grandes dificuldades, criadas 

por ele mesmo, em seu enfrentamento pessoal, este exercício requisitava uma grande 

força corporal, principalmente trabalhando musculatura dos: abdome, braços, e centro 

do corpo dos/as atores/atrizes. Além disso, trazia também sonoridades vocais bas- 

tante expressivas e geradoras de mais estímulo físico. 

Eles/elas, coagido/as e/ou violentados/as pela situação, refletiam através de suas me- 

mórias as relações físicas emocionais ligadas a este conteúdo sobreposto às suas 

prisões/cerceamentos e opressões vividas cotidianamente. 

Com o passar do tempo, esta prática perdeu esta característica física emocional. Di- 

ante disso, propus que a praticássemos somente como uma técnica física, atentando- 

nos ao seu trabalho corporal e relação de peso e equilíbrio com o chão. 

Ressalto que ficaram resquícios físicos emocionais em sua realização, pois a primeira 

experiência obtida foi grande provocadora de reações em alguns/algumas atores/atri- 

zes envolvidos no processo. 

 

Classifico este exercício como base técnica-criativa para o trabalho. 

 

 
3.5.11. Trajetória 2 - Caminhada do Guerreiro 

 

A Caminhada do Guerreiro é uma prática de meditação ativa na qual o seu realizador 

se coloca em um grande estado de concentração e busca por uma percepção de si e 

de seus estados energéticos físicos emocionais, movimentando-se a partir de uma 

trajetória de caminhada meditativa traçada pelo espaço. 
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Nesta realização a respiração é fundamental como estágio de controle e ritmo da 

ação. Os braços são colocados em um ângulo específico causando a imagem de um 

guerreiro empunhando uma espada, dando atenção para não causar tensões nos om- 

bros ou nas mãos. O olhar é voltado para baixo e para o estado de percepção do 

participante. Os pés acompanham o ritmo do movimento dos atos de inspirar-expirar 

(2x cada) na sequência de transferência de peso e contrapeso de cada perna, deslo- 

cando-se ou se alocando ao solo. 

Exemplo: sequência de movimento/execução dos pés: inspira (tira-se o calcanhar do 

chão), expira (tira-se o peito do pé), inspira novamente (transfere-se peso da perna 

que se movimenta) e expira (repousa-se a planta do pé no solo). Esta caminhada pode 

ser feita por longos processos e tempos. 

Em nosso trabalho os/as atores/atrizes realizavam a Caminhada sequencialmente à 

trajetória das ventosas, e buscavam um objetivo imagético-emotivo delineado para a 

ação: os/as atores/atrizes deveriam além de se conectar com seu estado de energia 

e presença individual durante a ação, se colocar frente à imagem de seus medos/cer- 

ceamentos, sensível e imageticamente durante a ação de caminhar. 

 

Pude perceber que além de um grande estágio de concentração, ao realizar tal ativi- 

dade os/as atores/atrizes se propunham a certo enfrentamento de si, desafiando-se 

neste caminhar, mesmo com todas as dificuldades, em busca desse “si”; de um per- 

ceber-se presentemente em ação. 

 

Classifico este exercício como base técnica-criativa para o trabalho. 

 

 
3.5.12. Trajetória 3 – Vento Interno 

 

Seguindo a linha dos dois exercícios anteriores, o Vento Interno também se caracte- 

rizava como uma atividade de deslocamento em trajetória. Nela, o/a ator/atriz cami- 

nhava pelo espaço como se seu corpo fosse golpeado por leves brisas de vento, so- 

pros de ar vindos sempre por trás e golpeando sua coluna como um chicote, no intuito 

de leva-lo à frente. 

Os estímulos utilizados por mim junto aos atores/atrizes neste deslocamento eram: o 

transformar propositalmente a ação de sentir os golpes de ar como espaço para mo- 

vimento e leveza no deslocar-se. 
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Outro exemplo era a metáfora proferida por mim: “encher-se e esvaziar-se de ar para 

ir e se transformar”. Nesta ação eles/elas podiam se libertar das tensões adquiridas 

através dos exercícios anteriores e liberar respirações e sonoridades expressivas de 

maneira livre. 

Além de trazer mais um exercício em composição à prática da Corrida do Vento, esta 

atividade se compunha como terceira fase de liberação física emocional aos ato- 

res/atrizes, pois ela sempre era realizada após os outros dois exercícios citados ante- 

riormente: Ventosas e Caminhada do Guerreiro. 

Classifico este exercício como base técnica-criativa para o trabalho. 

Considerações minhas como Diretor: 

Destaco um apontamento necessário sobre a descoberta de resultados quanto às ati- 

vidades que utilizavam trajetórias/partituras de ação coletiva desenvolvidas em nosso 

trabalho criativo. A trajetória foi um recurso bastante utilizado por mim para trabalhar 

algumas sequências de ação e torná-las apreensíveis aos participantes. 

Deste modo, os/as atores/atrizes puderam ir adequando tais atividades a seu modo 

de executar, compreendendo em seu corpo como eles funcionavam e/ou afetavam 

seu estado de presença e energia cênica. Em alguns ensaios foi possível realizar tais 

exercícios de modo autônomo, promovidos pelos participantes de modo espontâneo 

e sequencial, o que já comprovava uma espécie de “cultura” adquirida pelo grupo de 

trabalho em encontro criativo. 

Também desta forma, pude acessar facilmente junto aos atores/atrizes qualquer ati- 

vidade já realizada de modo eficaz e sem hiatos, pois através desta organização “par- 

titurada” de ações e trajetórias no desenvolver dos exercícios, sequencialmente, 

nossa comunicação – atores/atrizes e diretor – já era estabelecida de modo fluente. 

Estávamos condicionados a tais ações e podíamos repeti-las sempre que necessário. 

Evidencio que cada repetição se fazia uma nova ação, revivida dinamicamente e 

acrescida de novos significados individuais e coletivos para o trabalho, mas o código 

de comunicação a ser acessado era comum a todos os participantes. 

Pude perceber que através do estímulo do movimento do ar/vento pensado como me- 

táfora de liberdade, estávamos a todo tempo desenvolvendo práticas cênicas ligadas 

à relação do ar e os seus desequilíbrios, agregando sensações ao jogo com o corpo 
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dos/das atores/atrizes. Sua presença nos jogos/dinâmicas e trajetórias de ação de- 

senvolvidas até o dado momento era inegável, e compunha nosso leque de criações 

técnicas-criativas de modo geral. 

Portanto, para adquirir qualidades diferentes de presença para a cena, através da ob- 

servação dos atores em ação durante nossas práticas de improvisação livres com a 

temática Liberdade, resolvi criar uma dinâmica energética de respirações que tivesse 

cunho de exaustão aos atores e, assim, levasse-os a um estado de criação mais po- 

tente. 

Continuando a descrição de nossa prática técnica-criativa, descrevo a dinâmica ener- 

gética abaixo. Outro fator que me fez pensar nesta dinâmica energética foi a tempe- 

ratura fria do local (cidade) onde trabalhávamos cotidianamente. Ela dava aos atores 

a possibilidade de um aquecimento mais pleno para desenvolver ações em processo 

quando seus corpos estavam mais rígidos pelo frio. Além disso, promovia um aqueci- 

mento gradual dos corpos dos/das atores/atrizes. 

 
 

3.5.13. Respiração exaustiva 

 
Após este trabalho, iniciamos a partir de nossa dinâmica de 

respirações de Improvisação a criar com elementos de uma exaustão 
respiratória e ações físicas! Uma prática de experimentação. Esta 

prática foi criada a partir de minha observação e movimentações dos 
atores e seus corpos em ação durante os ventos e corridas que 
propomos como exercícios de aquecimento/criação. Fiz junto à 

primeira vez para demonstrar e os atores foram pegando, e 
transformando sem seus corpos. Os atores se apropriaram do 

material colocado por mim e foram e localizando-o em seu próprio 
corpo! Pretendo aplicar cada vez mais esta dinâmica, transformá-la 

em linguagem de aquecimento/criação do grupo e ainda desdobrá-la 
para a cena. 

 
Sarto Du 

Relatório 27 do Diário de Bordo. Relatório 27 do espetáculo 
Habemus Corpus 

 
Trabalhamos durante todo o processo criativo com muitas dinâmicas de respiração: 

leves, fortes, intensas, apneias, circulares, ininterruptas, pontuadas etc. Todas elas 

voltadas para o entendimento do movimento corporal/vocal investigado por nós e bus- 

cando ações e sensações que permitissem aos atores se colocarem mais presentes 

para o trabalho da cena. 
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Assim, estabelecemos um vocabulário específico de respirações, com movimentos e 

ações “partituradas”66 e suas variáveis. Com isso, os atores poderiam, utilizando todo 

o corpo e a partir delas, estabelecer estados corpóreos, improvisar ações e investigar 

seus estados corpo/mente. 

Para tanto, algumas destas ações respiratórias foram baseadas no trabalho de medi- 

tação dinâmica proposto por Osho67, envolvendo estados de exaustão e ativação 

energética pessoal. 

Desenvolvimento das etapas de execução: 
 

 Anjo: código para a ação de levantar os braços através do esforço da escápula, 

erguendo lentamente os braços até a cabeça. O movimento começa desde a 

ponta das mãos, e vai subindo onde elas se unem junto da cabeça e retornam 

lentamente à posição de descanso, relaxadas ao lado do corpo. A imagem cau- 

sada ao olhar é como a de um bater de asas, só que utilizando os braços. Com 

o tempo começamos a praticar esta etapa direcionando-a a várias direções: di- 

reita, esquerda, frente, trás. A respiração nesta etapa é lenta, suave e traz pre- 

cisão ao movimento, trazendo ao corpo presença, foco e concentração. 

 Corrida do Vento, Apneia e Anjo: dava-se através da Corrida do Vento – já des- 

crita – realizada diversas vezes em sequência. Ao fim de cada parada, espontâ- 

nea e já comum ao exercício, o/a ator/atriz realizava uma respiração profunda e, 

em seguida, colocava-se em estado de apneia. Na sequência, com a soltura do 

ar, ele realizava novamente a ação que denominamos Anjo. A princípio a respi- 

ração nesta etapa era suave e se potencializava em ascensão gradual, sofrendo 

uma pausa e se reestabelecendo suavemente, trazendo ao corpo presença, ati- 

vação de energias criativas e aquecimento de articulações para o trabalho. Seus 

movimentos iam de livres ao excesso, tendo em busca a precisão de movimento 

focado nos membros superiores. 

 Soltura de ar pelo nariz: consistia em retirar ao máximo, expirar todo o ar dos 

pulmões. Geralmente nos colocávamos a inspirar muito o ar e nos encher de 

oxigênio, este exercício vem em um movimento contrário a esta respiração con- 

vencional que praticávamos coletivamente. Esta soltura maior do ar era instigada 

com a imagem de expelir pelo nariz exaustivamente tudo o que estava travando 

o/a ator/atriz em seu centro de emoções. Em geral, este exercício causava um 

estado de angústia nos/nas atores/atrizes e liberava estados emocionais mais 

sensíveis. A respiração nesta etapa era potente, descontrolada e exprimia um 

estado de desespero, trazendo ao corpo presença e liberação de espaços (físi- 

cos emocionais) para o criar. 
 
 

66 Quando falo de partitura me refiro a: construção/disposição de partes que compõe um todo. 
67 Prática experienciada em oficinas de meditação ligadas a minha formação pessoal; e posteriormente 
acessada em: http://www.osho.com/pt/meditate/active-meditations/dynamic-meditation. 

http://www.osho.com/pt/meditate/active-meditations/dynamic-meditation
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 Labareda: consistia em deslocar-se respirando pelo espaço e em trajetórias va- 

riadas e planos diversos (alto, médio e baixo), como se a inspiração e a expira- 

ção causassem um chicotear na coluna, mobilizando desde o cóccix até à cervi- 

cal. A respiração nesta etapa era potente, descontrolada e exprimia um estado 

de desespero, trazendo ao corpo presença e liberação de pontos de tensão. 

 Socos de respiração: consistiam em pequenos golpes de ar pelo corpo, como 

uma corrente de ar que ia e vinha em direções variadas invadindo-o. Estes socos 

de ar também se traduziam em sonoridades em formato de humming, realizando 

movimentos vocais variados em sua execução. Com a execução desta etapa o 

corpo também produzia um deslocamento específico pelo espaço. A respiração 

nesta etapa era interrompida, rompante e descontrolada. Nos momentos de can- 

saço era ralentada em seu executar, trazendo ao corpo presença, precisão e 

percepção do espaço ao entorno. 

 Chocalho: consistia em desenvolver um tremor proposital a partir do centro do 

corpo, na região do abdome, e levá-lo até às extremidades corporais – membros 

e cabeça – conjuntamente ao ato de inspirar rapidamente expirar soltando o ar 

junto ao som de um vocalize com as vogais (A, Ê, I, Ô e U) de maneira trêmula. 

Tal variação era causada pelo movimento do corpo em chacoalhar. Com a exe- 

cução desta etapa o corpo também produzia um deslocamento específico pelo 

espaço. A respiração nesta etapa era estacada, vibrante e contínua, trazendo ao 

corpo presença e energia. 

 Rio de Respirações: consistia em inspirações e expirações leves, longas e pro- 

fundas, nas quais o corpo deveria alongar-se e relaxar-se juntamente com estes 

movimentos. Também praticada em todos os planos (alto, médio e baixo), ela 

tinha a função de promover a percepção da dilatação corporal causada por todas 

as outras etapas anteriores, manter a precisão e concentração dos/das ato- 

res/atrizes em seus movimentos e relaxar tensões excessivas alocadas no 

corpo. Funcionava como uma dança pessoal e em livre movimento. A respiração 

nesta etapa era suave, contínua e circular, trazendo ao corpo presença e centro 

de equilíbrio. 

Este conjunto de exercícios se conformavam em uma atividade única, realizada pelo 

grupo de trabalho sob minha condução e em diversos encontros criativos. Realizava- 

a junto aos/as atores/atrizes para iniciar uma fase em que precisava de uma liberação 

emocional dos/das atores/atrizes para criar. Considero que ela deu resultados satis- 

fatórios, pois após sua realização os/as atores/atrizes se mostravam corporalmente 

aquecidos, presentes e dispostos a esgarçar minuciosamente ações criativas em prol 

de nosso experimento acerca da liberdade e do corpo do indivíduo e de suas deriva- 

ções discursivas para a cena. 

Classifico este exercício como base técnica-criativa para o trabalho. 
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3.5.14. Técnica Corpo-vocal: Ponto, Reta, Curva e trajetória 
 

As atividades técnicas e/ou criativas anteriores já apontavam rumos para nossa prá- 

tica vocal. Toda nossa pesquisa respiratória, aliada às sonoridades expressivas que 

surgiam durante os/ e também a partir dos exercícios realizados, angariando um ar- 

cabouço de sussurros, gritos, grunhidos, risos, gargalhadas, vocalizes e harmoniza- 

ções vocais melódicas, já se encaminhavam para uma experiência vocal voltada para 

a construção de uma voz expressiva e que, ao mesmo tempo, partisse da experiência 

vivenciada por cada ator/atriz durante os processos criativos. 

Apegando-me a este conteúdo, já incorporado no trabalho dos/das atores/atrizes a 

partir de nossos experimentos, resolvi que gostaria de desenvolver um pouco mais a 

investigação destes/destas em relação à sua fonação e suas possibilidades vocais 

expressivas. 

Os conduzi em um exercício que se apropriasse de uma voz que se colocasse em 

vias de experimentação e, ao mesmo tempo, conduzisse os/as atores/atrizes a uma 

experiência corpo-vocal mais profunda. Utilizei uma técnica apreendida junto à atriz e 

pesquisadora Silvana Stein68, na sua época de professora na Universidade Federal 

de Ouro Preto, e que compreendia o aumento da presença do ator condicionando sua 

voz e sua ação em execução. 

Nesta técnica os/as atores/atrizes estabelecem a partir de uma base neutra ativa, di- 

versas trajetórias de movimento. Estas trajetórias incluem as linhas: ponto, reta e 

curva. Com um traçado pela sala de ensaio, transformando-a em uma espacialidade 

criativa, os/as atores/atrizes vão desenhando tais linhas pelo ar com as mãos. Estes 

desenhos são construídos e direcionados pela participação ativa de sua coluna e seus 

membros inferiores e superiores, delineando assim as trajetórias. 

Os/As atores/atrizes escolhem quais são as direções e as linhas (pontos, retas ou 

curvas) realizadas no decorrer de sua construção. As linhas desenhadas por eles de- 

vem ser vistas pelo desenhista como se de fato existissem no ar. Este exercício deve 

ser praticado por longo tempo, até que o/a atuante não mais comande de maneira 

 
 
 

68 Silvana Stein é pesquisadora, atriz, diretora teatral, preparadora vocal e corporal. Atualmente é pro- 
fessora efetiva do CEFAR - Palácio das Artes (BH) ministrando a disciplina de expressão vocal. Para 
mais informações acesse: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4482502D6. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4482502D6
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extremamente rígida os seus movimentos, deixando o corpo desenhar espontanea- 

mente pelo espaço. 

Primeiramente, os/as atores/atrizes realizavam este exercício somente se atentando 

à respiração e à precisão de cada linha. A reta, a curva e o ponto possuem energias 

de presença diferenciadas em seu executar, e aos poucos fui introduzindo um trabalho 

com sonoridades. Assim, introduzimos delicadamente a voz nestas ações. Ela deveria 

ser guiada pelo movimento criado pelo desenho das linhas tanto em sua intensidade, 

quanto em sua expressividade e ritmo. 

A partir disso, os/as atores/atrizes passaram a investigar através de uma integração 

corpo-voz-movimento junto à emissão das vogais (A E I O U); com seus tempos e 

ritmos provocadores de desenhos criados no espaço. Este exercício nos trouxe per- 

cepções sobre a relação corpo-voz como uno, e ao mesmo tempo a percepção de sua 

possibilidade de deslocamento entre as intenções de movimento e voz no corpo, como 

quando desloco sua fonação da movimentação realizada para causar algo. Ou seja, 

trouxe consciência das potencialidades e experimentações vocais possíveis como téc- 

nica e também como expressividade criativa. 

Percebo que além da presença de ação cênica de maneira concentrada, esta prática 

desenvolveu uma conexão dos/das atores/atrizes com suas ações de movi- 

mento/fala/trajetória, trazendo ,assim, uma percepção da ressonância desta voz ex- 

pressiva tanto no próprio corpo do/da ator/atriz praticante, quanto nos corpos dos ou- 

tros atores, companheiros de ensaio, que também se propunham a experimentar, criar 

e estabelecer aquela espacialidade criativa. 

Classifico este exercício como base técnica-criativa para o trabalho. 

 

 
3.5.15. Saltos 

 
Iniciamos esta sequência com um jogo de saltos coletivos, variadas 

formas e desenvolvimentos rítmicos. O grupo já se relaciona bem 
com esta dinâmica de saltos e cria a partir dela. O estímulo primeiro 

destas ações é enraizar e saltar. Estas relações serão levadas pra 
algumas cenas como trajetória do corpo. 

 
Du Sarto 

Relatório 13 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 
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Os Saltos foram nossos companheiros diários durante os processos criativos. Por al- 

guns ensaios, quando terminávamos de realizar a Corrida do Vento ou o exercício de 

Enraizamento, eu me mantinha em silêncio, na tentativa de observar para onde seria 

canalizada aquela energia trazida por tais atividades anteriores, e por muitas vezes 

elas se transformavam em saltos e rodopios pelo espaço. 

Apropriei-me também deste desenvolvimento trazido pelos atores para nossas práti- 

cas. Realizamos saltos a partir de enraizamentos, pensando o plano alto também 

como espaço de liberdade. Aos poucos introduzi saltos em outras atividades e aque- 

cimentos do grupo, mais livres e voltadas para o saltar pelo espaço, investigando os 

elementos equilíbrio, intensidade, força, precisão e ritmo. 

Desta forma, trabalhamos variados tipos de saltos: saltos com plies69, saltos no corpo 

do outro/a ator/atriz companheiro de cena, saltos coletivos e saltos individuais partitu- 

rados, saltos para cima e para os lados etc. Todos eles baseados em encaixes corpo- 

rais e situações de risco de equilíbrio. 

Desenvolvi junto a alguns/algumas atores/atrizes uma sequência de três saltos indivi- 

duais criados por cada um deles. A princípio, esta execução se tornaria somente um 

aquecimento técnico e todos aprenderiam os saltos de todos, totalizando doze saltos 

ao todo. 

Uma das atrizes não podia saltar por questões de saúde, portanto só criou sua se- 

quência e eu pedi que repassasse aos outros/outra atores/atriz. 

Com esta prática de saltos coletivos sendo sempre rememorada nos ensaios, esta 

sequência acabou fazendo parte do espetáculo final em uma das cenas na qual falá- 

vamos sobre “desafios a se enfrentar e obrigatoriedades envolvidas no processo de 

viver”. 

Durante sua prática, os saltos – todos eles – nos trouxeram a experiência de investi- 

gação do movimento contrário ao enraizar: possibilidade de pensar o plano alto e o ar 

que nos envolvia ao saltar como espaço motor para o corpo e para a sua dilatação 

como corpo cênico. 

Denota-se que as artes da dança já pensam, dialogam e aplicam isto há muito tempo. 

Mas, em nosso processo contávamos apenas com atores e atrizes, e não bailarinos 

 
 

69 Pliê – Agachar, dobrar. 
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de fato. Contudo, ao trabalharmos em via de uma força de enraizamento do corpo ao 

chão, destaco que foi interessante perceber o desafio que ar nos trazia para o desen- 

volvimento dos saltos. Foi somente neste momento, através dos exercícios realizados, 

que pudemos percebemos isto. 

A mim, como diretor, foi útil notar esta questão, mesmo que posteriormente. Às vezes, 

por vícios do trabalho criativo em constituição, e por causa de uma densa carga de 

ensaios, ou até pela pressa em produzir algo, podemos deixar de perceber o óbvio. 

Isso mostra que em um processo de criação cênica, cada detalhe se faz importante. 

E, mesmo que algo muito potente esteja sendo construído, é sempre importante 

perceber as lacunas e/ou possibilidades de significações e experiências extras ligadas 

ao tema investigado. Elas sempre existirão, e é benéfico quando o diretor se mostra 

atento a elas. 

Classifico este exercício como base técnica-criativa para o trabalho. 

Considerações minhas como Diretor: 

No decorrer de nossas práticas, e com o extensivo número de encontros criativos que 

tivemos, o trabalho dos/das atores/atrizes foi adquirindo cada vez mais potência de 

realização. Isto se percebeu através da dilatação de seus corpos frente às práticas 

corpo-vocais conduzidas e pela entrega e envolvimento demonstrados por todos/to- 

das a cada dia de processo. 

Por longo tempo, realizávamos a cada encontro todos os exercícios descritos acima 

como preparação para a cena. Este tempo de apreensão de todo este material foi 

indispensável, porém, com o passar deste tempo, percebi mudanças significativas no 

trabalho do grupo. 

Já era perceptível uma unidade de trabalho entre os atores, seus corpos, suas ações 

e os motes que os orientavam, ou seja, suas buscas e estímulos criativos. Pude per- 

ceber que havíamos composto uma unidade múltipla e versátil, mas que os unia e os 

possibilitavam transitar por toda esta experiência de criação, comunicando-se com 

clareza e de maneira autônoma. 

A criação e as proposições do processo já não estavam somente ao comando do 

diretor. Nesta fase do trabalho, percebi que eu conseguia dialogar cada vez mais com 

o material trazido e investigado pelos/as atores/atrizes. Assim, diagnostiquei que não 



108  

havia necessidade de continuar insistindo em repetições exaustivas de todo o arca- 

bouço de exercícios e práticas durante nossos encontros criativos. A partir de então, 

estávamos preparados não somente para transformações de atividades técnicas e 

criativas, como também para o estabelecimento de alguns direcionamentos mais de- 

limitados quanto à nossa futura obra final. 

Portanto, comecei a compor algumas situações e relações propositais já pensando na 

encenação a ser constituída. Ressalto, todavia, que todas as minhas ideias, direcio- 

namentos e/ou estruturas e planos de cenas eram oriundos de questões, relações e 

apontamentos surgidas no/do próprio processo em acontecimento. 

 
 

3.5.16. Exercícios de aquecimento 1 2 3 4... 

 
1,2,3,4,5. Os atores vão criando desenhos pelo espaço, e pouco a 

pouco, coletivamente, percebendo o corpo do outro do outro durante 
o trabalho. A princípio minhas proposições de exercícios erma 

bastante individuais e atualmente sempre proponho coletivamente, 
trabalhando as relações entre todos e buscando, perceber “não só o 
meu corpo como o corpo do outro em trabalho”, como forma de troca 
de experiências e aprendizado coletivo. Propus também um trabalho 
de voz, que já acompanha e ao estabelecimento energético atingido 

pelo grupo, que é potente. Com a voz peço: Abrir espaços, 
experienciar dinâmicas e escuta pro outro. Os corpos começam a se 

movimentar cada vez rapidamente pelo espaço nos três planos de 
movimento possíveis: baixo, alto e médio 

 
Du Sarto 

Relatório 29 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 
Percebi então, a partir deste momento do processo, que poderia variar a aplicação de 

apenas uma ou duas atividades de nossa prática constante, pois ela já era apreendida 

pelo grupo e seus conteúdos já estavam ali, depositados em nossa ação. Agora, ao 

meu pedido aos atores/atrizes rapidamente se reestabeleciam, e assim reestabele- 

ciam nossa atmosfera criativa do processo Habemus Corpus: gerado por aquelas 

ações e reações e relações partilhadas. 

Portanto, introduzi em nosso processo de construção uma nova sequência de ativida- 

des físicas, que eram funcionais à preparação e ao aquecimento dos/das atores/atri- 

zes em função de um corpo dilatado e presente, e ainda estabelecia um estado de 
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alerta a todos/todas para o jogo entre os participantes. Esta era baseada na prática 

de exercícios praticados pelo sistema de Viewpoints70. 

Nossa atividade consistia nas etapas codificadas: andar (cotidianamente); saltar (em 

diversas direções, intensidades, ritmos e impulsos); correr (exaustivamente); base 

neutra (fixa e enraizada); chão (rolar por ele através de torções e rolamentos); bas- 

quete (integrantes correm e gritam a palavra “basquete” enquanto batem as palmas 

das mãos entre si, saltando ao ar após a corrida); exercícios plásticos para o corpo 

(ações de torções e oposições de partes corporais e articulações a partir de movimen- 

tos circulares que nascem do centro do corpo e se expandem para as extremidades). 

Esta sequência exercia um poder de aquecimento e conexão enorme junto ao grupo. 

Com esta prática em apenas cinco minutos a energia de todos os integrantes se ele- 

vava rapidamente. Mostrava-se, assim, um potente dispositivo de presença para o 

corpo em movimento. E, sem perceber, os/as atores/atrizes se sentiam como brincan- 

tes em um jogo de “pega-pega”, o que favorecia o perceber e sentir do outro durante 

todo o encontro criativo. As ações e reações deles/delas eram mais sensíveis ao co- 

letivo através desta prática. 

O início deste exercício era feito de maneira coordenada por mim, através de indica- 

ções de qual ação deveria ser executada em dado momento. Com o seu desenvolver, 

eu simplesmente acionava o comando e os/as atores/atrizes o desenvolviam de ma- 

neira livre, a partir de suas necessidades de aquecimento e de jogo, e também da 

afetação dos outros participantes em suas ações. 

Vale destacar o caráter de experimentação corporal e afetação energética e coletiva 

das ações de um participante ao outro. Como trabalhávamos no mesmo espaço, pedi 

que começassem a permitir ações provocativas de pergunta e/ou reposta de movi- 

mento ao companheiro de trabalho. Isso já acontecia naturalmente, mas de maneira 

aleatória. Então, passei a pedir que canalizassem sua percepção para esta atividade 

e se apropriassem dela. Isto foi muito importante para o jogo estabelecido nos quadros 

 
 
 
 

70 “Os Viewpoints (pontos de vista) foram originalmente desenvolvidos pela coreógrafa Mary Overlie e 
expandidos e adaptados para atores pela diretora americana Anne Bogart e os integrantes da Siti Com- 
pany. O treinamento de viewpoints possibilita um vocabulário comum para pensar e agir sobre movi- 
mentos e gestos em relação ao tempo e espaço” (BOGART; LANDAU, 2005). Estes exercícios foram 
experienciados por mim como ator durante a criação do espetáculo “Antônio de karina, pra lá de Nor- 
destina” e foram desenvolvidos pela diretora teatral Nadiana Carvalho. 
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cênicos realizados no futuro do trabalho. E assim, este exercício foi se transformando 

em ativação para improvisações coletivas de ação. 

Ressalto que esta prática também era desenvolvida por mim junto ao grupo de pes- 

quisa Não–Lugares – DEART/UFOP, orientado e coordenado pelo professor Rogério 

Santos de Oliveira, e do qual três dos atores desta investigação fizeram parte, o que 

os colocavam em domínio do seu vocabulário técnico. 

Classifico este exercício como base técnica-criativa para o trabalho. 

Considerações minha como Diretor: 

A partir deste momento de criação percebi também como neste processo eu havia 

trabalhado com os/as atores/atrizes até então de maneira bastante individual, mesmo 

quando todos estavam estabelecendo uma espacialidade criativa em comum. Esta 

atenção foi necessária para que cada participante absorvesse à sua maneira as mi- 

nhas proposições como diretor, e para que estabelecêssemos uma parceria mútua 

entre nós. 

Outra motivação desta dual relação com cada participante foi o fato de estarmos – 

atores/atrizes e eu – também investigando os seus corpos de modo individual e as 

suas vivências pessoais a partir desse corpo, isto, sempre, em função de transpor tais 

experiências para a cena futura de maneiras diversas. 

Desta maneira, resolvi que era o momento de tornar cada vez mais perceptível ao 

elenco suas possibilidades de ação, reação e relações criativas de modo coletivo. 

Percebia que todos já se afetavam entre si durante o criar, e já haviam estabelecido 

lugares de convivência e confluências artística/teatral/criativa um com os outros. 

Logo, meu papel neste momento foi o de despertar a consciência dos/das atores/atri- 

zes para todo o material cênico e todo o sistema cultural criativo específico daquele 

grupo. Material criativo que havia se conformado a partir de nossa prática sistemati- 

zada e apreendida por todos. Ou seja, isto foi desenvolvido a partir dos exercícios 

realizados, só que desta vez com mais precisão e atenção dos participantes sobre as 

suas ações. Partimos de estudos teóricos e reflexões acerca do processo e suas 

transformações foram gerando novas questões. Caminhávamos à esquematização de 

alguns esboços iniciais de quadros cênicos pretendidos por mim à obra final que iría- 

mos compor. 
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3.5.17. Improvisações Temáticas 

 
Ao propor ao ator um exercício de criação mais livre, como o de 

improvisação e ou contato com textos e objetos, tudo deriva relações 
e questões surgidas ali durante o processo. O que foi visto pode ser 

ou é transformado em cena a partir das percepções do diretor. 
Captar a essência desta ação é necessário, e mais necessário ainda, 
construir junto do ator uma relação em que ele tope e deseje repetir o 
que foi construído ali, entendo o percurso e confiando de que aquele 
momento/ação/expressividade dá vida e agrega à construção cênica 

proposta. 
 

Du Sarto 
Relatório 37 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 
Desde o início de nossa investigação prática para esta pesquisa e em quase todos os 

encontros, eu propus aos atores algumas atividades nas quais eles trabalhavam com 

ações livremente, e esboçavam através delas seus pensamentos e questões acerca 

de nossos temas e pressupostos de trabalho. 

O objetivo destas atividades era produzir uma etapa de criação mais liberta de regras 

e questões, isto porque em quase todos os nossos encontros criativos, eu direcionava 

comandos, regras e facilitava a formação de certos padrões de comportamento aos 

jogos e exercícios de criação de maneira mais enfática. 

Meu intuito, ao aplicar esta forma mais coordenada de trabalho em grupo, era que 

todos os participantes apreendessem incialmente de maneira comum nosso vocabu- 

lário e se comunicassem de maneira coletiva a partir dele. 

Depois de desenvolver vários conteúdos teóricos e práticos junto aos atores/atrizes, 

interessava-me perceber o que havia permanecido, e o que era gerado a partir de 

todo este arcabouço conectado e expandido conjuntamente à expressão livre e pen- 

sante dos/das atores/atrizes em jogo. 

Portanto, comecei a abrir espaços cada vez maiores nos ensaios para improvisações 

livres. Inicialmente, as ideias eram sempre as de explorar tais técnicas apreendidas e 

deixá-las fluir junto à ação criativa livre dos participantes. Era importante não fixa-las 

como algo engessado, que não se renovava em si. Assim, nestes momentos eu dei- 

xava que o grupo decidisse as dinâmicas de ação e a sua permanência de continui- 

dade em nosso trabalho. 
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Destaco que tudo que era produzido naquelas experimentações se referia, de alguma 

forma, aos nossos pressupostos e relações com: a temática e os discursos que ali já 

vinha se apontando em nosso trabalho. E, através da repetição, elemento que também 

se dava por vezes durante nossas experimentações livres, eu pude perceber alguns 

pontos reveladores para a produção de nossa obra final. 

São eles: algumas relações produtivas entre parceiros de trabalho específicos; ques- 

tões pontuais e explorações que vinham de encontro ao nosso desejo coletivo do que 

criar e transpor para a cena; ações cênicas potentes em sua realização espontânea; 

diálogos possíveis de conteúdo e forma entre minhas propostas estéticas e as pro- 

postas discursivas dos atores. 

Assim, observando estes pontos no trabalho envolvidos em uma criação improvisada, 

resolvi interferir algumas vezes no trabalho de improvisação, e através destas interfe- 

rências procurei trazer provocações particulares a estes/estas atores/atrizes. 

Comecei a trazer textos relacionados à nossa investigação e que me tocavam en- 

quanto criador. Discutia com o/a ator/atriz, o colocava para experimentá-lo em pro- 

cesso, e assim repensávamos juntos como ele nos afetava, os dois em criação, diretor 

e ator/atriz. 

Em dado momento trouxe textos coletivos. E, por fim, após nossa prática coordenada, 

apresentei, se assim posso dizer, aos/as atores/atrizes os objetos que me remetiam 

ao nosso contexto de cerceamentos e prisões. 

Meu objetivo era que eles experimentassem ações e derivassem material criativo para 

minhas composições como encenador. Estes objetos eram: facas; cordas e elásticos; 

baldes com água; tecidos longos; e sacos plásticos. 

Para adicionar tais objetos, que me eram significativos ao processo, apliquei anterior- 

mente um exercício de concentração energética onde os participantes tinham seus 

olhos fechados e voltavam seus pensamentos para a percepção de seu estado cor- 

poral naquele dia. 

Em minha mente eu já havia delineado quais objetos gostaria que fossem para as 

mãos de cada ator/atriz, porém, permiti que eles escolhessem sozinhos qual dos ob- 

jetos mais lhe interessavam para criar. 
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Espalhei-os pelo chão do espaço de ensaio de modo aleatório, e até distante de dado 

ator/atriz que eu gostaria que o adquirisse. Mas, curiosamente, ao pedir que abrissem 

os olhos e escolhessem um objeto, após de um determinado tempo de averiguação, 

os/as atores/atrizes escolheram para si justamente o objeto que eu havia pretendido 

a cada um. 

Acredito que o acaso criativo ativou-se naquele momento, contribuindo ao processo. 

Ali, minhas referências e relação com cada ator/atriz havia se conformado ainda mais, 

visto que escolhi os objetos pensando em cada indivíduo/ator/atriz e seu trabalho de 

criação. 

O trabalho com estes objetos, que foram nominados por uma atriz participante do 

processo como Objetos de angústia, foi se transformando em estruturas corporais 

partituradas e compostas durante um dos quadros cênicos de nossa obra final, o es- 

petáculo Habemus Corpus. 

Propus aos atores/atrizes novas fases de improvisação no decorrer de todo nosso 

processo criativo, pois através das improvisações transformávamos conteúdos já es- 

tabelecidos, adicionávamos novas informações a nosso processo de criação e rees- 

tabelecíamos nossos impulsos criativos em prol de nossos discursos e temática abor- 

dados na construção dramatúrgica que guiaria nossa ação para a cena. 

Classifico este exercício como base criativa para o trabalho. 

 

 
3.5.18. Criação Dramatúrgica Atoral 

 

Outra atividade que nos acompanhou durante todo o processo criativo foi a de cons- 

trução dramatúrgica livre e expressiva por parte dos/das atores/atrizes. 

Por conta da metodologia de minha pesquisa, a qual se fazia de modo ativamente 

participante e in loco, em todos os nossos encontros criativos eu derivava minhas 

acepções, devaneios e registros formais sobre nossas práticas ali mesmo, na hora 

dos ensaios, posteriormente à aplicação de um exercício. 

Tal qual um diário de bordo, dedicava-me a registrar cada ideia estética ou discursiva, 

cada possibilidade percebida de um quadro cênico a ser composto, ou percepções de 

ações e relações cênicas potentes advindas da prática dos/das atores/atrizes. 
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Notei, com isso, que em cada dia de processo me vinham à mente questões sobre o 

trabalho daquele dia. Eu elegia a que mais me interessava em instigar no trabalho 

dos/das atores/atrizes e aplicava um exercício dramatúrgico atoral a eles/elas. 

Ao final de cada ensaio, a partir das improvisações e relações estabelecidas pelos/as 

atores/atrizes em ação, eu, como diretor, indicava questões e/ou apontamentos cria- 

tivos também adquiridos livremente durante o ensaio do dia. 

Estes me acometiam de modo instigante e assim eu os repassava aos atores/atrizes 

ao final dos ensaios requisitando que escrevessem textos autorais, no formato que 

fosse desejado e contivesse aspectos da identidade do autor expostos nele. 

Poderia ser: prosa, poesia, relato, depoimento, arquivo, romance, registros, imagens, 

descrições, etc.... O que me importava era o contato com a palavra/discurso e o sen- 

timento/sensação dos/das atores/atrizes a partir do conteúdo desenvolvido naquele 

dado processo. 

Algumas vezes, por sentir que tal participante precisava se relacionar com aquele 

tema ou aquela questão e discutir consigo através do papel, pedia também textos 

individuais. Através destes textos, que eram trazidos a mim após o próximo ensaio, 

eu podia constatar parte da poética de criação71 de cada ator/atriz contida em seu 

fazer descritivo/dissertativo. 

Seu modo de produzir, de se relacionar com o que produzia e as suas aspirações ao 

criar refletia-se através dos textos que derivavam de nossas práticas. E, assim, 

retroalimentavam nossas discussões teóricas e nosso fazer artístico em processo 

criativo de modo efetivo. Além de trazer ênfase aos discursos pessoais dos atores em 

referência à sua vivência acerca da Liberdade e de seus cerceamentos/prisões 

sociais. 

Posteriormente, apropriei-me de alguns destes textos dramatúrgicos atorais, ou frag- 

mentos deles, para constituir o estabelecimento de nossa dramaturgia norteadora das 

ações cênicas e/ou quadros cênicos compostos para o espetáculo Habemus Corpus. 

Classifico este exercício como base criativa para o trabalho. 
 
 

 
71Para Luigi Pareyson (1996, p. 11): “a poética é programa de arte, declarado num manifesto, numa 
retórica ou mesmo implícito no próprio exercício da atividade artística; ela traduz em termos normativos 
e operativos um determinado gosto, que, por sua vez, é toda a espiritualidade de uma pessoa ou de 
uma época projetada no campo da arte”. 
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3.5.19. Meus/Seus Gritos 

 
Esta atividade surgiu como provocação aos atores/atrizes relacionada às suas inten- 

ções e seus desejos como criadores. 

Nossas discussões e abordagem temática relacionadas à Liberdade, às liberdades e 

às prisões/cerceamentos sociais que afetam o corpo do indivíduo, geraram compor- 

tamentos e posicionamentos políticos dos/das atores/atrizes em relação ao mundo e 

às suas vivencias alocadas nele. 

Portanto, decidi como diretor que nosso espetáculo abordaria também, além de for- 

mas clássicas teatrais, algumas características performativas e/ou quadros performá- 

ticos em seu desenvolvimento. Isto, para que os integrantes da criação pudessem se 

exprimir, não somente como intérpretes na criação da obra, mas também abordando 

pontos que foram trabalhados/discutidos durante os encontros criativos. Pensava, as- 

sim, estes criadores como indivíduos – artistas – atores/atrizes – performers – dentro 

da obra. 

Meu objetivo com esta atividade denominada Meus/Seus Gritos era de provocar os/as 

atuantes criadores deste espetáculo a refletirem sobre quais eram as questões dentro 

de todo nosso universo temático investigado, e quais delas deveriam ser destacadas 

em nosso discurso, já que este perpassava a liberdade a partir de nossas vivências 

experienciadas e armazenadas em nossos corpos. 

Propus, então, que os/as atores/atrizes refletissem sobre o assunto e me trouxessem 

quais seriam seus gritos de liberdade dentro do espetáculo que iríamos compor. 

Nem todos/as eles/elas trouxeram esta tarefa, mas alguns trouxeram e elas foram 

imprescindíveis na composição de nossos discursos durante a criação dramatúrgica 

e a composição do espetáculo. Os gritos trazidos a mim foram: 

 Liberdade de criar e ser artista; 

 Liberdade de ser o que se quiser; 

 Liberdade de raça e não ao Preconceito Racial;. 

 Liberdade de sexualidade e não à Homofobia; 

 Liberdade e igualdade de gênero e não ao Machismo; 

 Liberdade de plantar o bem e buscar infindavelmente colher o bem. 
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Estes gritos alimentaram nosso conteúdo dramatúrgico e, ao mesmo tempo, afetaram 

diretamente nossa prática cênica. Aos poucos fui me apropriando destas questões 

individuais, expostas por estes gritos e desejosas de serem comunicadas ao mundo 

por aquele integrante. Nesta atividade me esforcei por tornar estes gritos, através de 

exercícios e discussões, gritos coletivos junto ao grupo de atores/atrizes. Para tanto, 

foi importante me dedicar a não silenciar a voz – o grito – do indivíduo ator/atriz – que 

nos trouxe tal questão a princípio e que, individualmente, vivenciava este grito diaria- 

mente em seu corpo e seu entorno. 

 
Interesse criativo: SILENCIAMENTO, A PALAVRA, O termo DO DIA É 
ESSE!!! Esta temática trará novas questões para composições de 
cena feita por mim e estabelecimentos dos atores com suas causas 
como indivíduo no mundo, seus gritos impedidos. Criarei a partir disto 
também. Como estamos falando/pesquisando de liberdades o tempo 
todo, estou pensando sobre o silenciar o outro como impedimento de 
sua liberdade (SARTO, Du. Diário de Bordo, Relatório 27, Habemus 
Corpus, UFOP, data: 23/06/2015). 

 
 

Através deste exercício adicionamos ao processo de criação Habemus Corpus novos 

pressupostos e materiais de investigação para construção do discurso de nosso es- 

petáculo, que, finalmente, traduzia-se de modo mais claro aos nossos olhos e era 

fundamentado na busca por uma Liberdade mais abrangente, ou seja, que perpas- 

sava os corpos individuais e as vivências politizadas dos/das atores/atrizes criadores, 

sempre em processo de ser/estar presente em cena, de modo humano/teatral/perfor- 

mático e político. 

Classifico este exercício como base criativa para o trabalho. 

 

 
3.6. Nota sobre as trajetórias dos/das atores/atrizes e a criação de futuras mar- 

cas de cena 

 
Temos trabalhado muitas dinâmicas circulares em jogo, 

pensar pra cena e trajetórias de cena. 
 

Du Sarto 
Relatório 10 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 
Existem pequenos detalhes na movimentação de um/uma ator/atriz no espaço de en- 

saio que podem evidenciar características ou apresentar certos vícios de movimenta- 

ção em seu modo de fazer. 
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Por exemplo: um ator que explora pouco o espaço à sua volta tendo a liberdade de 

fazê-lo, tende a se colocar menos em desafio em relação à experimentação espacial 

de seu corpo como um todo envolvido naquele espaço; e, por vezes, precisa de algu- 

mas indicações e/ou conduções do diretor para se sentir mais livre a experimentar 

novos pontos no espaço, outros desequilíbrios corporais e/ou transformações em seus 

planos de movimento (alto, médio ou baixo). 

Ocasionalmente um/uma ator/atriz tende a sempre se deslocar em e/ou por uma 

mesma direção ou direcionar-se por um único ponto no espaço de ensaio, ou, ainda, 

repetir as mesmas trajetórias de movimento em variados tipos de jogos que pressu- 

põem diversas variações de movimento. Ex.: andar sempre da frente para trás, trocar 

de espaço sempre do lado direito para o esquerdo. 

 
O andamento do exercício e as trajetórias compostas pelos atores es- 
tabelecem marcas, comportamentos pelo espaço que se repetem e 
firmam trajetórias no espaço de ensaio que sempre se repete. 
(SARTO, Du. Diário de Bordo, Relatório 27, Habemus Corpus, UFOP, 
data: 23/06/2015). 

 
Caso isto não seja interessante ao diretor, é necessário que ele descontrua esta mo- 

vimentação, um tanto quanto viciada, de experimentação do/da ator/atriz em ação, e 

estimule ou provoque novas trajetórias e possibilidades de execução delas durante o 

criar, podendo gerar assim novas ações criativas. 

 
 

3.7. Considerações sobre as atividades técnicas-criativas desenvolvidas em 

Processo – Habemus Corpus 

 
A calma, o tempo de refletir, de tornar grupo, de ser professor 

pedagogo (muito importante), de ser diretor pedagogo! E criar junto a 
isso; sem resistências e sem ansiedade. AÇÃO – manifestação / 

Performer. 
- É no Aquecimento que o espaço teatral se faz/ energias de 

Ativação! 
 

Du Sarto 
Relatório 14 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 
Percebo que o trabalho sobre a etapa técnica-criativa desta investigação gerou o au- 

mento de minha percepção relacionada à função do diretor como o artesão no desen- 

volvimento da expressividade e da criatividade junto dos/das atores/atrizes. Atado 
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principalmente no desenvolvimento de material cênico para a criação, “esculpi” no dia 

a dia o material que irá compor sua obra de arte. 

Como esta investigação pressupôs que o material gerado em processo criativo esta- 

beleceria estruturas e cenas para uma composição final, foi fundamental meu acom- 

panhamento de todo este processo, direcionando e conduzindo cada etapa de sua 

realização. 

Nele pude estabelecer com mais profundidade minha relação com os atores/atrizes 

envolvidos, criando de fato uma parceria criativa. Cada cena a ser construída partiria 

das ações, reações e relações desenvolvidas através de nossos encontros. 

 
Levo objetos que me remetem liberdade e seus contrários para os ato- 
res – Facas – Talles/ Baldes – Athos/ Corda – Karla/ Tecido – Diego/. 
Os próprios atores escolhem eu espalho pela sala e curiosamente eles 
se direcionam para os objetos q eu gostaria como diretor que cada um 
trabalhasse. Não é por acaso, o processo se forma e a intuição é fator 
importante no trabalho do diretor. (SARTO, Du. Diário de Bordo, Rela- 
tório 12, Habemus Corpus, UFOP, data: 29/04/2015/) 

 
 

É muito importante que o diretor acompanhe esta fase técnica de seu processo. A 

descoberta desta relação, as dificuldades de realização, os fundamentos necessários 

para a cena futura, as discussões e surpresas junto dos/das atores/atrizes, e até as 

influências estéticas de nosso espetáculo Habemus Corpus, foram geridas durante 

esta fase de nossa prática. Para que ela acontecesse, foi essencial a intuição e a 

entrega dos envolvidos em investigar – individual e coletivamente – o nosso fazer. 

 

Percebo e concluo que: um diretor criador pressupõe um ator ainda 
mais criativo, também criador conjunto. […] Quando o diretor é cria- 
dor? O tempo todo! (Sarto, Du. Diário de Bordo, Relatórios 27 e 34, 
Habemus Corpus, UFOP, data: 15/07/2015). 

 
Percebo que, assim como sou sempre eu quem escrevo nossos relatórios de trabalho 

– em meu diário de bordo – e chego a algumas conclusões a partir de minha experi- 

ência como diretor em processo, são também sempre os/as atores/atrizes que cons- 

troem e transformam comigo todo meu pensar sobre a prática criativa desenvolvida. 

Isto se dá por meio de nossa experiência partilhada, na qual as proposições de exer- 

cícios e atividades técnicas-criativas utilizadas para a criação deste processo, partiram 

de mim, mas foram apreendidas pelo coletivo e posteriormente foram res-significadas 

por nós, juntos e em ação. “Você propõe um texto para jogo e os atores reconstroem 
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e derivam significados para o trabalho! A pesquisa da sala de ensaio é sempre em 

processo e em construções e desconstruções de sentidos” (SARTO, Du. Diário de 

Bordo, Relatório 28, Habemus Corpus, UFOP, data: 24/06/2015). 

A mim como diretor coube, nesta fase de trabalho, aplicar todos estes exercícios des- 

critos anteriormente, e então perceber o que cada ator/atriz me trazia a partir desta 

prática, o que ele/ela derivava criativamente das minhas proposições. 

Após propor uma atividade, colocava-me a observar suas derivações nos corpos e 

ação dos atores e das atrizes. Ao final de cada dia de processo, estas proposições 

voltavam a mim, ressignificadas pelo coletivo, para que eu fizesse uma organização 

mais consciente do material cênico produzido e das reflexões teóricas geradas a partir 

delas em minha prática como diretor e em nossa como coletivo de trabalho. “O diretor 

tem de ir orquestrando estas energias e potencializar o que pede potência”. (SARTO, 

Du. Diário de Bordo, Relatório 07, Habemus Corpus, UFOP, data: 01/04/2015). 

Assim, após aquela primeira apreensão da prática executada, num próximo encontro, 

propunha-me a provocar questões e reflexões junto do elenco sobre a prática desen- 

volvida – estabelecendo relações – entre nossos pressupostos e temáticas iniciais e 

nossa ação criativa em desenvolvimento. 

Assistir a um ensaio, ou pedir realizações, e somente observar o trabalho dos/das 

atores/atrizes é uma tarefa de viver a situação junto deles/delas, de criar em conjunto 

e, principalmente, ter paciência junto ao tempo necessário para o estabelecimento da 

produção de suas ações criativas. 

 

Com meu pedido de atenção ao grupo por todos, existe um esforço 
coletivo em busca de uma qualidade de ação, e de encontro com o 
outro. Um aumento da presença cênica se instaura. (SARTO, Du. Di- 
ário de Bordo, Relatório 25, Habemus Corpus, UFOP, data: 
17/06/2015). 

 
A ação que eu produzo como diretor por vezes é passiva, mas desta forma possibiliza 

o desdobrar das práticas aplicadas nelas mesmas, produzindo resultados inesperados 

e levando o diretor a ter muitas ideias para a sua produção artística final. 

 

No desenvolvimento de técnicas-criativas de trabalho, a pesquisa é intensa, o trabalho 

é insano, dinâmico e duradouro. Trocando em miúdos, o tempo da descoberta em 
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processo deve ser respeitado, e eu como diretor não devo forçar descobertas preme- 

ditadas. O Diretor cria e se renova durante a construção do processo criativo do/da 

ator/atriz. Portanto, deixar ser é a necessidade para se criar em conjunto e se fazer 

criador ativo durante um processo como este. 
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4. IDEIAS INICIAIS DE CONSTRUÇÃO DO PROCESSO – 
DA TEORIA PARA A PRÁTICA E VICE-VERSA. 

 

Em geral, o diretor teatral, ao ser convidado para gerir um trabalho cênico, costuma 

trazer questões muito bem definidas, ou até permanentes, sobre possíveis rumos, 

pressupostos e composições acerca da construção de um espetáculo. Para Gro- 

towski: 

 

Portanto o diretor deve tirar dessa visão ainda confusa, que não é a 
concepção mas o sonho de um espetáculo, certos primeiros planos de 
trabalho. Deve necessariamente traduzir aquilo em termos precisos: 
quais atores? Quais espaços? Deve ter um projeto. É inevitável. Se for 
muito estúpido, pois vai se ater ao seu projeto. O projeto é necessário 
para dar a partida no trabalho; mas depois chegam as coisas desco- 
nhecidas, dos atores emergem coisas ignotas, ao diretor mesmo che- 
gam novas associações, os objetos mostram novas funções possíveis 
(GROTOWSKI, 2010, p. 222). 

 
E ainda: “se o diretor não olha como quem pode ser fascinado por uma possibilidade 

desconhecida, mesmo só por aquele dia, só por aquele momento, ficará sempre no 

nível limitado e banal das próprias concepções” (idem, p.225). 

O modo de ver o mundo de um diretor teatral se reflete diretamente na elaboração do 

discurso do espetáculo a ser constituído72. Neste sentido, minha primeira tarefa como 

diretor deste trabalho foi a de esclarecer sobre o que pretendia construir neste pro- 

cesso criativo e, também, qual a nossa verve na realização desta obra artística: a 

minha, a dos/das atores/atrizes e a(s) nossa(s). “Os atores não são meros executores 

da ação do diretor? Pensar sobre”. (SARTO, Du. Diário de Bordo, Relatório 45, Habe- 

mus Corpus, UFOP, data: 12/08/2015). 

 
 
 

 

72 Para Ostrower: “Em cada ato nosso, no exercê-lo, no compreendê-lo e no compreender-nos dentro 
dele, transparece a projeção de nossa ordem interior. Constitui uma maneira específica de focalizar e 
de interpretar fenômenos, sempre em busca de significados”. Nessa busca de ordenações e de signi- 
ficados reside a profunda motivação humana de criar. Impelido, como ser consciente, a compreender 
a vida, o homem é impelido a formar. Ele precisa orientar-se, ordenando os fenômenos e avaliando o 
sentido das formas ordenadas;” (1999, p. 9). [...] “Como processos intuitivos, os processos de criação 
interligam-se intimamente com o nosso ser sensível. Mesmo no âmbito conceitual ou intelectual, a cri- 
ação se articula principalmente através da sensibilidade”. (idem, p. 12). “A percepção de si mesmo 
dentro do agir é um aspecto relevante que distingue a criatividade humana. Movido por necessidades 
concretas sempre novas, o potencial criador do homem surge na história como um fator de realização 
e constante transformação. Ele afeta o mundo físico, a própria condição humana e os contextos cul- 
turais (grifo nosso)”. (idem, p.10). 
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Foi através desta primeira tarefa realizada por mim que comecei a perceber a impor- 

tância de meu papel como diretor na condução, provocação e organização do material 

criativo gerado neste processo de criação cênica. 

Quais os pontos de partida e os motes principais que nos eram interessantes para a 

criação? Pontos e motes estes, sobre os quais, eu (como artista e diretor), e também 

nós (diretor e atores em relação) como coletivo de trabalho, queríamos comunicar. O 

que nos interessava “dizer ao mundo?” e “como dizer?” se tornou minha/nossa pri- 

meira questão. 

Para tanto, inicialmente o meu diálogo com o grupo de atores – relacionando nossos 

desejos referentes ao que seria comunicado e expressado por esta futura obra criativa 

– foi fundamental para o estabelecimento de pressupostos de base conceitual e dis- 

cursiva73 para o espetáculo que viria a ser composto, e que ainda influenciaria direta- 

mente em minhas/nossas escolhas técnicas, estéticas e artísticas. 

Vale ressaltar, que a primeira proposição para a realização deste trabalho veio de um 

ator integrante do grupo de pesquisa desta criação. Esta proposição era estudar e 

encenar o texto dramatúrgico Liberdade, Liberdade de Millôr Fernandes e Flávio Ran- 

gel74. Este estudo era o seu primeiro desejo inicial individual, e foi transformado então 

em nosso primeiro pressuposto de trabalho coletivo. 

Ao ler e reler a obra, fazendo um estudo afetivo da mesma, fui percebendo qual era 

então o meu desejo envolvido naquele contexto. Através daquelas palavras e discur- 

sos expressos em 1965, pude perceber também a minha necessidade de criar algo 

que partiria dali, mas que não necessariamente estava localizada somente na pro- 

posta de encenação daquela obra exclusivamente. 

Atento para o fato de que nossa investigação se iniciou com cinco atores/atrizes. Al- 

guns mais experientes e outros iniciantes no fazer teatral, porém todos eles integran- 

tes do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, envolvidos 

entre os cursos de bacharelados em Direção ou Interpretação Teatral e também o de 

licenciatura em Artes Cênicas. 

 
 

 
73 Chamo de pressupostos de base conceitual e discursiva, as escolhas temáticas, estéticas e os dis- 
cursos narrativos e/ou cênicos a darem base para a construção de um espetáculo futuro. 
74 Liberdade, Liberdade - Teatro de Millôr Fernandes - Millôr Fernandes e Flavio Rangel. 3ª Edição. 
Editora: L&pm. Ano: 1977. 
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A princípio trabalhei com quatro atores integrantes, que foram escolhas do ator pes- 

quisador que inicialmente me propôs o trabalho de encenação. Destaco aqui que to- 

dos eles me interessavam artisticamente, tanto por eu já ter realizado outros trabalhos 

de criação e pesquisas relacionadas ao fazer teatral com alguns deles, quanto por 

suas variedades de desenvolvimentos técnicos atorais, que a meu ver, seriam de 

grande valia neste trabalho. 

No início, nossos encontros criativos eram semanais e duravam aproximadamente 

uma hora e meia. Propunha encontros de modo teórico para discussão e estudo da 

obra citada – Liberdade, Liberdade - como ação inicial para este trabalho. 

Nestes, ouvimos áudios da encenação original75 realizada em 1965, lemos textos e 

críticas relacionados à ela, e também assistimos obras audiovisuais de referências 

diversas, as quais considerávamos relacionadas ao contexto histórico cultural apon- 

tado pela dramaturgia de Millôr Fernandes e Flávio Rangel. 

Após estes estudos, discutíamos, refletíamos e apontávamos questões de interesse 

acerca de uma temática presente naquele contexto. Estas nos apontariam, com o 

tempo de trabalho e discussão, para possíveis questões sobre o fazer artístico que 

iríamos desenvolver, e, consequentemente, que tipo de obra criaríamos. 

Posteriormente ao desenvolvimento destes estudos e reflexões, advindas de nossos 

encontros criativos iniciais, considerei, já como diretor, que o modo de abordagem do 

texto original apesar de ser uma obra notável, talvez se comunicasse de forma mais 

direta com o público de sua época, tornando o discurso proposto nela e as suas alu- 

sões, um tanto quanto restrita às nossas vontades de expressão atuais. 

Acredito assim, que o modo como eram feitas as críticas, as “chacotas” e até a forma 

de encenação proposta inicialmente e realizada em 1965, estava ligado a um mo- 

mento histórico que lhe era pertinente e lhe dava urgência e ênfase expressiva. 

Além do que, em nossas discussões sobre o tema liberdade, os atores e as atrizes 

apontavam questões acerca de suas vivências pessoais que me pareciam, enquanto 

coordenador, um rico material para o desenvolvimento de um processo de criação 

autoral e com grande potencial gerador de um conteúdo dramatúrgico através do 

nosso próprio processo criativo criado de modo laboratorial. 

75 Áudio (trilha sonora) da peça Liberdade, Liberdade de Millôr Fernandes e Flávio Rangel em 1965. O 
elenco era formado por Paulo Autran, Tereza Rachel, Nara Leão e Oduvaldo Vianna Filho. Acessado 
em: https://www.youtube.com/watch?v=etLnLDBWlDw. 

http://www.youtube.com/watch?v=etLnLDBWlDw
http://www.youtube.com/watch?v=etLnLDBWlDw
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Neste intento, a tal da Liberdade foi à temática que me tocou desde os primeiros es- 

tudos e afetos junto à obra. Amiúde, percebemos através deste estudo que estas for- 

mas não satisfariam nossas questões, denúncias e anúncios76 relacionados ao termo 

liberdade e em como o pensávamos e o sentíamos contemporaneamente. “Se eu co- 

loco escolhas, eu coordeno / como coordenar e ser/estar livre? O poder de escolher 

já é cercear a liberdade / Liberdade é um ótimo tema para discutir PADRÃO”! (SARTO, 

Du. Diário de bordo, Relatório 02, Habemus Corpus, UFOP, data: 11/03 /2015). 

Propus assim, aos(às) atores(atrizes) que trabalhássemos a partir de então acerca da 

temática liberdade, e que de uma maneira abrangente nos alavancássemos em seus 

variados e complexos conceitos, situações e possibilidades, procurando percebê-la 

em nossas vivências cotidianas, porém sempre pensando em nosso foco de trabalho: 

a construção da cena e suas possibilidades dentro dela. E aí surgia outra pergunta 

em nosso trabalho: como abordar a liberdade em e para a cena? 

E assim como no texto de Millôr Fernandes e Flávio Rangel, ao adentrar esta investi- 

gação criativa de modo mais ativo, a partir de uma prática cênica, pedi aos/as ato- 

res/atrizes que elegessem e investigassem quais eram as liberdades e os cerceamen- 

tos que os cercavam nesse momento histórico atual, e como eles percebiam tais ques- 

tões ao seu redor. 

Fiz tal exercício conjuntamente aos/as atores/atrizes, pois minhas conclusões em di- 

álogo com as deles também iriam conformar nosso processo criativo, e ajudariam a 

constituir nossa obra final. Ali percebi que aquela temática perpassava a todos nós, e 

eu era um dos artistas em processo, portanto teria de estar dentro da investigação, 

ativamente. Para Grotowski: 

 

O ator só pode ser orientado e inspirado por alguém que se entrega 
de todo coração à sua atividade criativa. O diretor, enquanto orienta a 
inspiração do ator, deve ao mesmo tempo permitir ser orientado e ins- 
pirado por ele (GROTOWSKI, 1992, p. 213). 

 
Acreditando nisso, em um bate papo informal apontei aos atores e às atrizes temáticas 

que me eram interessantes e com as quais me identifiquei percebendo afetivamente 

 

76 A busca criativa através do exercício de reflexão sobre quais eram as nossas: questões, denúncias 
e anúncios foi utilizada pelo professor Éden Peretta, professor do curso de Artes cênicas bacharelado 
da Universidade Federal de Ouro Preto, como uma ferramenta de provocação criativa para seus alunos 
na aplicação da disciplina Interpretação V – Performance (2º Semestre de 2015, UFOP), onde realizei 
meu estágio de docência e pude acompanhar seu desenvolvimento como estímulo à criação de obras 
performáticas autorais por seus alunos. 
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sua presença em minha vivência ao estudar a obra Liberdade, Liberdade. Estas eram 

a princípio: a liberdade de ser; a liberdade de ir e vir; a liberdade de se expressar; a 

liberdade de raça; a liberdade econômica; a liberdade religiosa; a liberdade do corpo; 

e a liberdade do indivíduo em seu corpo. 

No decorrer de nossos encontros e diálogos requisitei também aos atores que disser- 

tassem em um diário de bordo77, de maneira particular, algumas questões tais como: 

o que é liberdade? O que não é? Quando me sinto livre? Quando não? Quais são 

minhas liberdades? Quais são as liberdades do outro? 

As respostas derivadas de minhas perguntas, aparentemente simples, porém comple- 

xas em sua definição, vieram carregadas da vivência individual de cada artista, ex- 

pressando ali particularidades de olhar e sentir o mundo. 

A partir deste exercício de reflexão inicial requisitei a estes/estas cinco atores/atrizes 

que escolhessem um objeto de qualquer natureza, que lhes fosse como um ponto 

material, significando uma representação palpável e expressiva de seus textos escri- 

tos – ou do que considerassem essencial em seus depoimentos pessoais. 

Posteriormente, pedi a leitura em voz alta destes textos, individualmente, e em um 

encontro criativo de partilha de ideias e ideais junto ao grupo. Aos poucos, discutimos 

os pontos que nos chamavam à atenção em cada texto pessoal. Como cada um pen- 

sava e se expressava um pouco sobre a Liberdade que nos cercava. 

Requisitei aos/as atores/atrizes, após esta fase de trabalho teórico e diálogo, que 

aquecessem seus corpos individualmente, e depois realizem pelo espaço da sala de 

ensaio78 um exercício livre de improvisações e experimentações expressivas junto aos 

seus objetos afetivos pessoais eleitos. Todos o fizeram ao mesmo tempo, localizados 

neste mesmo espaço de ensaio, e em duas etapas: 

 De modo individual e sem interação com outros/outras atores/atrizes; 

 Aglomerando-se no centro da sala, afetando-se do fazer do outro/outra 

ator/atriz de modo coletivo, e com número de participantes livres em improvi- 

sação: com dois, três ou todos os/as atores/atrizes juntos. 

 
77 Assim como o diário de bordo da navegação, nosso diário de bordo era um instrumento utilizado para 
registro dos acontecimentos mais importantes sobre as sensações, descobertas e relações desenvol- 
vidas ou percebidas pelos/pelas atores/atrizes no decorrer do processo de criação. Estes registros era 
feitos em forma de resenhas, depoimentos pessoais, poemas, desenhos e até tempestade de ideias 
postas no papel de maneira efusiva. 
78 O espaço físico desta sala de ensaio 4m², chão de madeira, janelas grandes e luzes distribuídas ao 
longo do espaço. 
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Os/as atores/atrizes trabalharam com seus objetos, suas vozes e seus corpos em 

movimento e de modo presente no espaço. Isto se referendava na tentativa de expri- 

mir de maneira ativa para si o que era essa tal liberdade que abordaríamos a partir de 

então em nossos corpos em processo de criação da cena79. 

Nesta etapa do trabalho eu apenas observava o que era gerado durante aquele en- 

contro. Por vezes, dava indicações sutis do que eu desejava em relação ao trabalho 

dos/das atores/atrizes. 

Era a partir dos pressupostos presentes em nossos depoimentos particulares, e de 

nossas discussões temáticas e conceituais acerca do tema Liberdade, que derivavam- 

se as ações realizadas pelos/pelas atores/atrizes em seu fazer, imbricadas em seus 

corpos criativos em ação. 

Eu estava atento a cada ação produzida pelos atores/atrizes em sala de ensaio, 

percebendo, anotando informações em meu diário de bordo, refletindo sobre elas. E, 

a partir destas ações, eu reagia novamente junto aos/as atores/atrizes, realizando 

novas proposições no decorrer daquele encontro  criativo.  Para Grotowski  (1992,  

p. 182): 

 
O teatro é um encontro. A partitura do ator consiste em ‘dar e tomar’. 
Olhe para outras pessoas confronte-as consigo, com as suas próprias 
experiências e pensamentos, e forneça um réplica. Nestes encontros 
humanos relativamente íntimos, há sempre este elemento de “dar e 
tomar”. O processo é repetido, mas sempre hic et nunc: o quer dizer, 
nunca é bem o mesmo. 

 
A partir deste ciclo de relações desenvolvido entre ações e reações, minhas e dos/das 

atores/atrizes, retroalimentávamos juntos e cotidianamente nosso processo de cria- 

ção e recriação. 

Assim, reestabelecíamos novas ações advindas daquela prática em execução contí- 

nua, sempre ligada ao seu desenvolvimento inicial e, portanto, constante geradora de 

material cênico criativo80. 

Considerações minhas como Diretor: 
 
 
 

79 Em relação ao Ato de criação Grotowski aponta que: “Neste tipo de criatividade, discutimos através 
de propostas, ações e organismos vivos, não através das explicações”. (Grotowski, in declaração de 

Princípios, 1992, p. 213). 
80 Defino aqui como material cênico todas as ações e composições geradas a partir de estímulos cria- 
tivos no decorrer de um processo de criação cênica. 
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Nesta primeira etapa de trabalho pude perceber a necessidade de elaboração prévia 

das atividades realizadas em espaço de ensaio pelo diretor. Na função de organizador 

e condutor das atividades criativas de um ensaio, ele tem de refletir e programar suas 

ideias e desenvolvimentos técnicos de trabalho com clareza. 

Pois, ele deve conseguir que estes desenvolvimentos funcionem como mecanismos 

produtivos e propositores durante o ato da criação, isto no sentido de delinear pressu- 

postos em que ele e os outros integrantes do processo possam se basear, ampliando 

suas percepções relacionadas à criação em desenvolvimento. 

Isto posto, o diretor não deve apenas elaborar uma base mais concisa de investigação 

para construção do(s) discurso(s) de um espetáculo/obra/estrutura artística final, 

como também possibilitar que os outros elementos aderidos ao processo criativo, 

mesmo que adentrem no decorrer do processo, possam estabelecer um princípio de 

comunicação inicial, ou seja, um ponto de partida coletivo e que é do pertencimento 

de todos os participantes do processo em questão. 

Logo, através deste “domínio” dos primeiros pressupostos de trabalho durante o seu 

fazer, o diretor pode retornar às suas bases criativas, sempre que necessário, a fim 

de perceber no desenvolvimento de suas ações a influência nos encadeamentos cri- 

ativos do processo no qual está inserido. 

Outro ponto percebido por mim: no desenvolvimento de suas atividades iniciais o di- 

retor tem de estabelecer uma análise de como proceder sua aplicação, individual- 

mente com cada ator/atriz e, assim, potencializar as habilidades dele/dela na ativação 

de suas ações criativas para a cena. Dito isto, concordo com Grotowski (1992, p. 104) 

quando ele diz que: 

 

Interesso-me pelo ator porque ele é um ser humano. Isso envolve dois 
pontos principais: primeiro, o meu encontro com outra pessoa, o con- 
tato, o sentimento mútuo de compreensão, e a impressão, criada pelo 
fato de que nos abrimos para um outro ser, que tentamos compre- 
ende-lo; em suma, uma superação e nossa solidão. Em seguida, a 
tentativa de entender a nós mesmos através do comportamento de 
outro homem, de encontrar-se nele. Se o ator reproduz uma ato que 
eu lhe ensinei, trata-se de um tipo de ‘veste’. O resultado é uma ação 
banal do pronto de vista metodológico, e, no meu íntimo, eu o consi- 
dero estéril, pois nada foi revelado para mim. Mas se, numa colabora- 
ção íntima, atingimos o ponto em que o ator se revela através de uma 
expressão, então considero que, do ponto de vista metodológico, isso 
foi efetivo. Então, terei sido pessoalmente enriquecido, pois naquela 
expressão um tipo de experiência humana me foi revelado, algo tão 
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especial que deveria ser definido como um destino, uma condição hu- 
mana. 
Isto se aplica ao relacionamento entre o diretor e o ator, mas este con- 
ceito se estende a todo o grupo, uma nova perspectiva se abre nos 
limites desta vida coletiva, no terreno comum das nossas convicções, 
nossas crenças, nossas superstições e nas condições da vida contem- 
porânea. 

 
 

Este é outro ponto de observação importante no início do trabalho criativo: a partir da 

observação e do contato inicial do diretor com cada ator/atriz, a fim de potencializar 

seu desenvolvimento criativo, o diretor pode propor exercícios específicos individual- 

mente, que o/a desafiem a criar, e se reinventar dentro de seu continuum criativo, 

atuando pontualmente na percepção de seu corpo e de seus atos expressivos durante 

o processo criativo81. 

Toda situação é uma construção real que admite uma construção ló- 
gica, cujo entendimento passa pela história da sua produção. O re- 
curso à técnica deve permitir identificar e classificar os elementos que 
constroem tais situações. Esses elementos são dados históricos e 
toda técnica inclui história. Na realidade, toda técnica é história embu- 
tida. Através dos objetos, a técnica é história no momento da sua cri- 
ação e no de sua instalação e revela o encontro, em cada lugar, das 
condições históricas (econômicas, socioculturais, políticas, geográfi- 
cas), que permitiram a chegada desses objetos e presidiram à sua 
operação. A técnica é tempo congelado e revela uma história (SAN- 
TOS, 2002, p. 48). 

 
 

Assim, retornando ao nosso processo de criação – onde me propus a estes exercícios 

iniciais como primeira atividade para o estabelecimento de meu trabalho como diretor 

teatral juntos os/as atores/atrizes – esta fase teve como objetivos: firmar nosso mote 

principal de criação, ou seja, a Liberdade; dar um start em minha percepção sobre os 

corpos dos/das atores/atrizes em ação criativa; pensar sobre o desenvolvimento e 

necessidades de nosso trabalho técnico-criativo. 

 
 
 
 

81 Lima nos fala sobre o trabalho de Grotowski com o corpo e sobre como o ganho de habilidades 
através da prática coabita com o processo criativo desafiando a ultrapassar limites e formas fixas: “por 
hora, posso dizer que Grotowski passou a criticar a busca por habilidade ou a produção de efeitos por 
parte do ator porque via essa busca como referida a um pensamento que enxergava o corpo e a voz 
como instrumentos, como material exterior ao ator a ser por ele manipulado e dominado. Essa era uma 
maneira de pensar que, segundo o artista, projetava sobre o corpo e a voz uma imagem ideal e final a 
ser conquistada. O corpo acabava sendo visto como um inimigo a ser vencido. Essa é umas das razões 
pelas quais a habilidade podia, em sua opinião, se transformar em bloqueio e impedir o processo cria- 
tivo:  a   busca   por   habilidade   reforçaria   uma   divisão   entre   o   agente   e   seu   corpo”   
(2012, p. 83). 
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4.1. Start – O Diretor e o primeiro contato com os/as Atores/Atrizes 

 
“O teatro é feito no tempo...”. 

 
(Por Du Sarto no texto dramatúrgico do espetáculo Habemus Corpus, 

ao ver durante o ensaio as cenas compostas em processo se 
ressignificando como espetáculo) 

 
Após a escolha de uma temática específica para à criação deste trabalho e da eleição 

de alguns pontos dentro desta temática a serem abordados por nós, cheguei à con- 

clusão de que esta investigação precisava de mais alguns componentes: novos/novas 

atores/atrizes. 

A meu ver, nosso processo carecia de uma variedade de apreensões individuais sobre 

a temática Liberdade. Isto afetaria e ampliaria nossas vivências e discussões em sala 

de ensaio. Além de meu desejo em explorar criativamente diferenças técnicas, modos 

de fazer e particularidades existentes no trabalho dos/das atores/atrizes com quem 

trabalharia na construção de nosso espetáculo final. 

Assim, com um grupo maior de atores/atrizes eu poderia perceber mais as variáveis 

de compreensão e recepção dos estímulos e provocações feitos por mim e como es- 

tas proposições afetavam direta ou indiretamente as reações de cada ator/atriz em 

processo criativo, multiplicando assim nossas possibilidades. 

Reiniciamos então nossa prática técnica, integrando aos nossos encontros mais al- 

guns/algumas atores/atrizes. Eles/elas se agregaram ao processo em fases diferen- 

tes, de acordo com nossas necessidades e desejos criativos, até totalizarmos um total 

de nove atores. 

 
Ideias surgidas durante as realizações processuais - Em relação 
ao tema Liberdade e como vamos explorá-lo textualmente na criação 
sugiro dividirmos termos de pesquisa em classificações como: Na po- 
esia, no teatro (dramaturgias), na imprensa (notícias), na arte (discur- 
sos e manifestos), na Constituição nacional, na Economia, na natureza 
extra-homem. Discutiremos isto posteriormente no ensaio e faremos 
um cronograma de achados e trocas entre estes materiais. (SARTO, 
Du. Diário de Bordo, Relatório 05, Habemus Corpus, UFOP, data: 
25/03/2015). 

 
Pouco a pouco fomos alavancados por alguns pontos/motes de trabalho surgidos atra- 

vés de nossas pesquisas em relação ao tema. Estes pontos/motes eram: a liberdade 

de ser; a liberdade de ir e vir; a liberdade de se expressar; a liberdade de raça; a 
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liberdade econômica; a liberdade religiosa e a liberdade do corpo; com foco no corpo 

do indivíduo. 

A partir de discussões e algumas práticas contínuas, chegamos enfim aos pontos re- 

lacionados ao tema liberdade que nos interessavam ser desenvolvidos em processo 

de criação para a cena: “o corpo, e o corpo do indivíduo como lugar de liberdade, e 

também em oposição a isso”; “as prisões e cerceamentos sociais vividas(os) pelos(as) 

atores/atrizes em seus corpos diariamente”. 

Estes motes principais foram pensados por nós como focos de criação. Com base 

neles atravessávamos e dialogávamos nossos anúncios e nossas denúncias, vistos 

como atuais e urgentes, relacionando-os(as) às nossas vivências de maneira indivi- 

dual e coletiva e influenciando em todo o desenrolar da investigação prática-teórica82. 

Até que, então, para além de somente uma prática realizada a partir dos corpos 

dos/das atores/atrizes em ação, fixamos o corpo dos/das atores e atrizes como o foco, 

o nosso lugar de pesquisa e experimentação prática e criativa. Entre, dentre e através 

dele. 

Desta forma pude delimitar nossa abordagem temática para o(a) espetáculo/obra/es- 

trutura artística, e conduzir assim nossos processos práticos de criação sempre esta- 

belecendo junto dos/das atores/atrizes as atividades de discussão, reflexão e desen- 

volvimento técnico-criativo através de nossos encontros. 

Nesta etapa de trabalho foi necessário estimular ainda mais o trabalho técnico autô- 

nomo e particular dos(as) atores(atrizes). Isto no intuito de perceber as potencialida- 

des de cada criador naquele espaço com quem eu trabalharia por longo tempo de 

criação. 

Como trabalhamos em um processo criativo que perpassava as vivências de cada 

ator/atriz, fez-se necessário que eu tivesse um olhar para cada um deles, e que me 

envolvesse com cada anúncio ou denúncia pessoal, e com cada ação particular de- 

senvolvida em seus corpos durante a criação. 

 
 
 
 

82 Para Grotowski: “Toda representação construída sobre um tema contemporâneo, é um encontro dos 
rasgos superficiais de nosso tempo e suas raízes profundas e seus motivos ocultos. A representação 
é nacional porque é uma busca sincera e absoluta de nosso ego histórico; é realista porque é um 
excesso de verdade; é social porque é um desafio ao ser social, ao espectador”. (Grotowski apud Oli- 
veira, 2005, p.14) 
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Concomitantemente, dediquei-me também a construir um entendimento entre o grupo 

de trabalho sobre nossa relação e convívio pensados como sendo o formalizar de um 

coletivo em ação83, sempre me preocupando em acrescentar minhas percepções e 

desejos técnicos e estéticos como diretor em relação aos desejos de todos criadores 

de maneira coletiva. 

Decidimos, de modo coletivo e após várias reflexões existentes em nossas pesquisas 

e inquietações artísticas expostas, que este trabalho, este processo criativo, merecia 

um nome. Porém, achávamos que este nome deveria traduzir ao mesmo tempo nos- 

sos anseios teóricos, conceituais e estéticos como grupo criador em atividade de pes- 

quisa. 

Após uma exaustiva reunião em formato de brainstorming84 entre todo o grupo de 

criadores, buscamos um nome refletindo sobre nossos motes de criação e a origem 

das palavras corpo, liberdade, cerceamento e seus significados. Pensamos que esta 

nomenclatura deveria se relacionar aos nossos corpos, às nossas práticas de criação, 

às nossas visões de mundo relacionadas à liberdade e às nossas limitações de liber- 

dade vivenciadas cotidianamente. 

Já que estávamos falando de nossos corpos e nossas denúncias e anúncios relacio- 

nados a ele e ao mundo a nossa volta, este nome também deveria representar alguns 

conceitos que atualmente nos provocavam como artistas, e também a partir das mili- 

tâncias que afetavam os integrantes do elenco, de modo individual e coletivo. Estes 

eram: corporeidade, diversidade, empatia, representatividade, sagrado, profano e em- 

poderamento. Levávamos em consideração nossa existência não apenas como indi- 

víduos, mas, sobretudo, enquanto indivíduos envolvidos coletivamente em um uni- 

verso social. 

 
 
 
 
 
 
 

83 Sobre o encontro diretor/atores/atrizes nos processos de ensaio, Grotowski diz que: “O encontro 
resulta de um fascínio. Implica numa luta, e também em algo tão idêntico, em profundidade, que existe 
uma identidade entre aqueles que tomam parte do encontro. Todo diretor deve procurar encontros que 
se afinem com sua natureza”. (Grotowski in Teatro é Encontro,1992, p. 50). 
84 Brainstorming significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias. É uma expressão inglesa 
formada pela junção das palavras "brain", que significa cérebro, intelecto e "storm", que significa tem- 
pestade. Brainstorming é um método criado nos Estados Unidos, pelo publicitário Alex Osborn, usado 
para testar e explorar a capacidade criativa de indivíduos ou grupos, principalmente nas áreas de rela- 
ções humanas, dinâmicas de grupo e publicidade e propaganda. 
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Ao fim desta reunião chegamos a um nome que nos contemplava em nosso ideal 

investigativo. Chamaríamos esta experiência de criação cênica de Habemus Cor- 

pus85; assim também chamaria seu resultado como espetáculo cênico estruturado. 

 
Agora temos um nome para o espetáculo surgido a partir de pesquisas 
teóricas e muitas discussões sobre nosso trabalho prático. O espetá- 
culo se chamará Habemus Corpus, ou seja, Temos corpos! (SARTO, 
Du. Diário de Bordo, Reatório 13, Habemus Corpus, UFOP, data: 
06/05/2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85 O nome Habemus CorpusHabemus Corpus, naquele momento, trazia ao grupo a ideia de que tínha- 
mos corpos e éramos esses corpos, juntos, em processo criativo, militantes e sempre em busca de 
uma consciência desta existência no mundo, que nos era possível somente partir deles: nossos corpos. 
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5. HABEMUS CORPUS – 
APONTAMENTOS SOBRE O PROCESSO DE ENCENAÇÃO 

 
ALÍVIO ARTISTICO! Abertura para o acaso. Sem pressão a 

criatividade flui e a processamos melhor nesta prática 
especificamente. Como diretor meu papel é tornar, através das 
proposições práticas, este ato criativo junto aos atores, um ato 

técnico e constante, por isso o maior tempo de pesquisa corrobora, 
ela traz tempo de absorção e adequação desta técnica enquanto ato 

coletivo. 
 

Du Sarto 
Relatório 25 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Após descrever as experiências relacionadas ao meu fazer como diretor nos papéis 

de condutor do processo criativo, como provocador de ações e relações criativas e 

também como preparador de atores/atrizes, finalmente cheguei a fase de desenvolvi- 

mento de nosso processo onde eu pude me perceber como diretor encenador86. 

Desde o início desta investigação era meu objetivo que nossa obra final fosse cons- 

truída a partir dos acontecimentos e relações criativos(as) desenvolvidos(as) por 

nossa prática, constituindo assim, uma encenação consequente de nosso processo 

criativo. 

Desta forma, meu papel como diretor encenador foi o de escolher, coordenar, compor 

e readequar os materiais criativos que havíamos produzido em processo, dispô-los 

em uma sequência coerente a partir dos discursos e narrativas cênicas que desejáva- 

mos formalizar e apresentar como obra final. 

Toda ação gerada em processo tende a se refletir nele próprio, estabelecendo rela- 

ções e originando materiais criativos, que por sua vez servirão para compor uma pos- 

sível obra final construída pelo diretor. 

 

86 Segundo Walter Lima: “o encenador tenta dar conta de uma cena elaborada como espaço propicia- 
tório,onde se possa dar lugar ao trabalho mais autônomo dos atores e promover uma experiência es- 
tética junto ao espectador sem ancorar necessariamente esta experiência no compromisso de apre- 
sentar um texto dramático. Não se está mais no âmbito do espaço representativo ou pré-formatado das 
peças classificadas em sub-gêneros, nem tão pouco fixados naquela decoração cênica que traduzia o 
meio exato onde evoluam os tipos sociais trabalhados pelos autores à maneira naturalista. Desta forma 
o encenador concentra em si diversas funções criativas, estando presente em todas as etapas do pro- 
cesso criativo da cena (roteiro, luz, figurino som, etc.) fazendo convergir para sua pessoa uma espécie 
de ponto de encontro ou intercessão dos demais agentes criativos e práticos da cena. Naturalmente, 
esse procedimento poder perpetuar uma cena excessivamente personalizada, centrada na figura do 
encenador, uma vez que ele passa a ser o referente que subjaz à encenação. Passa-se assim de uma 
experiência textocêntrica para uma experiência cenocrática” (2007, p. 117). 
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Assim, em meu processo de composição como diretor nesta investigação específica, 

calcada nos resultados de uma experiência processual, pude perceber que o papel de 

encenador demanda características como paciência, silêncio, observação, reflexão e 

profunda relação de intimidade com seu processo para o reconhecimento de todo 

conteúdo criativo desenvolvido87. 

A partir da composição de nossa obra final, pude revisitar cada fase desenvolvida em 

nosso trabalho e perceber com mais clareza características ligadas às funções assu- 

midas por mim como diretor teatral neste processo criativo especificamente. 

Sua finalização como obra artística estruturada – e não somente como processo cria- 

tivo em desenvolvimento – se fez necessária, também, para que eu pudesse me dis- 

tanciar um pouco da prática desenvolvida até então e pudesse, assim, perceber meu 

percurso como pesquisador-diretor nesta investigação. 

Destaco, desde já, que eu teria de fazer uma análise aguda deste momento para que 

pudesse dar conta da diversidade das novas percepções e das relações criativas de- 

senvolvidas nesta fase de construção e ensaios do espetáculo. 

No entanto, acredito que esta análise geraria uma possível nova investigação disser- 

tativa88. Assim, apresentarei apenas breves apontamentos de meu trabalho enquanto 

encenador durante esta fase final de construção e composição do espetáculo Habe- 

mus Corpus. 

 

A fim de possibilitar maiores esclarecimentos e/ou uma melhor percepção da obra 

Habemus Corpus, criada e apresentada como uma encenação estruturada, disponibi- 

lizo no anexo desta dissertação um vídeo do espetáculo em seu formato integral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 Sobre esta experiência da direção em busca da constituição da experiência e por vezes a de mate- 
riais criativos junto dos/das atores/atrizes em um processo laboratorial Grotowski diz que: “em todos os 
períodos do meu trabalho no Teatro do Espetáculo, no Teatro da Participação e no Teatro das Fontes, 
em todo o meu trabalho, as coisas mais importantes apareceram quando eu era apenas testemunha 
do nascimento de uma possibilidade, como uma revelação desconhecida”. (2010, p. 223). 
88 Estas descobertas estão relacionadas: marcação de cenas, nas variadas linguagens cênicas e refe- 
rências artísticas abordadas em nossa encenação, na ampla utilização espacial do edifício teatral na 
constituição das cenas e nas temáticas/discursos, estabelecidos de modo individual e coletivo em 
nosso espetáculo final. 
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5.1. A composição da cena em processo 

 

 
Imagem poética: As relações do crescer, passar do diretor pro ator, 
as aspirações, as negociações, as compras conjuntas. Processo do 

sensível, beleza em ser, em estar, em viver isso juntos, crescer 
semente e assim ser flor, para enfim tornar-se borboleta livre 

 
Du Sarto 

Relatório 48 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
A partir deste momento eu não era mais e somente o diretor técnico ou provocador 

dos/das atores/atrizes, mas também o organizador e compositor de toda a narrativa 

geradora de um espetáculo. 

Narrativa esta, ressalto, que foi gerada a partir das vivências em processo, das ações 

dos corpos dos/das atores/das atrizes no espaço de ensaio e de todo o material cria- 

tivo produzido, revivido e estruturado por mim através para composição de nossa obra 

final. 

 
 

5.1.1. O espaço para a encenação 

 

 
Ao trabalhar com estes atores e ao pretender ocupar um teatro/ palco 

italiano penso: O que é o palco senão um espaço de 
experimentação? Onde podemos criar/expressar e experienciar 

assim como a sala preta, onde geralmente estamos acostumados a 
trabalhar mais perto do público, visceralmente. 

 

Du Sarto 
Relatório ?? do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Minha primeira tarefa como encenador foi entender o espaço no qual apresentaríamos 

nossa obra: o “palco italiano”. Este não foi uma escolha coletiva, porém, como diretor, 

percebi que a sua frontalidade não favorecia nossa encenação, composta por lingua- 

gens artísticas variadas e advindas de toda a atividade e fisicalidade construídas e 

experimentadas durante nossos processos criativos. 

Portanto, por necessidades expressivas e ligadas a nossa produção criativa, resolvi 

que utilizaríamos variados espaços dentro do edifício teatral convencional e que iría- 

mos nos apropriar dele o máximo possível, não convencionalmente. Utilizamos então 
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os espaços: foyer, corredor de entrada, corredores internos, assentos da plateia e o 

palco central. Isto, pelo fato de desejar uma expansão do espaço expressivo do palco 

e uma ocupação espacial de modo mais abrangente, possibilitando um encontro mais 

próximo entre espectador e atores89. 

Durante o decorrer de nosso processo fiz algumas visitas ao espaço de apresentação 

e fui já adequando minhas ideias de construção de cena a estes espaços específicos 

dentro daquele teatro. 

 
Com esta experimentação eles já fazem a cena que quero! Imaginam 
sensivelmente sensações que quero! A partir do que foi experimen- 
tado temos já uma linguagem estética de cena, uma primeira compo- 
sição realizada por mim através do trabalho atoral exposto por eles, 
uma comunicação de sentidos entre direção e atuação! Temos então 
a primeira cena de abertura do espetáculo> será um ritual feito no cor- 
redor/foyer do teatro e recepcionará o público na entrada do teatro ao 
iniciarmos as cenas (SARTO, Du. Diário de Bordo, Relatório 31, Ha- 
bemus Corpus, UFOP, data: 01/07/2015). 

 
 

5.1.2. O roteiro dramatúrgico para a encenação 

 
Então partindo do processo de criação e de como as ações dos 
atores geram relações e produtos cênicos, além de investigar e 

aplicar os meios para nossa construção técnica e criativa, e também 
além de construir o discurso deste espetáculo, a partir de todos os 
nossos estudos, nossas práticas e desenvolvimentos até então em 

processo serei o condutor/criador do fio dramatúrgico que sustentará 
nosso produto final, não só compondo as cenas, mas também 

criando junto aos discursos já estabelecidos em nossos processos, e 
em direta relação de avaliação destes discursos com os atores, 

sempre se renovando, da dramaturgia e roteiro de ações proposta 
neste experimento cênico. Neste intento, me afetarei e dialogarei 

com todas as questões e causas expostas por mim e pelos atores. 
Questões que foram investigadas praticamente e discutidas 

teoricamente em sala de ensaio, para assim produzir uma linha de 
acontecimentos de nossos quadros cênicos, cenas e/ou estruturas 
cênicas de ação de modo sequencial, não linear mas em busca de 

uma certa narratividade de execução. 
 

Du Sarto 
Relatório 41 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 
 
 

 
89 Para Grotowski: “o espectador compreende, consciente ou inconscientemente, que se trata de um 
convite para que ele faça o mesmo, e isso termina por despertar oposição ou indignação, porque nos- 
sos esforços diários têm a finalidade de esconder a verdade sobre nós, não apenas do mundo, mas 
também de nós mesmos. Tentamos fugir da nossa verdade, enquanto aqui somos convidados a parar 
e tentar um olhar mais profundo” (1992, p. 32). 
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Minha segunda tarefa como encenador foi a de desenvolver nosso roteiro dramatúr- 

gico de ações para o espetáculo. 

Como me envolvi com a construção de todo o processo criativo, e durante ele requi- 

sitei aos atores e às atrizes variados materiais textuais e depoimentos pessoais rela- 

cionados à temática e aos exercícios realizados, propus-me a construir um roteiro 

dramatúrgico contendo ações, textos e composições cênicas para nossa encenação. 

Buscava, com isso, um roteiro dramatúrgico também gerado a partir de nosso pro- 

cesso criativo. 

Para tal, utilizei como motes dramatúrgicos: o conteúdo de nossos estudos sobre o 

tema Liberdade; os textos autorais produzidos pelo elenco; a repetição de ações rea- 

lizadas em processo criativo; e também algumas imagens poéticas – estabelecidas 

de modo intuitivo – contidas em meu Diário de Bordo. 

Assim, ele foi estabelecido a partir de minhas intuições como criador, da coleta do 

material de documentação – escrito e audiovisual – sobre as fases de nosso processo 

criativo e das relações estabelecidas durante toda a construção do processo. 

Por vezes, refiz exercícios com os/as atores/atrizes com intuito de reviver ações e 

relações travadas em espaço de ensaio. Deste reviver tirei algumas estruturas para a 

composição das cenas. Algumas outras vezes, levei a ideia de uma composição de 

ações já estruturada, somente para ser construída e adequada ao nosso roteiro de 

ações. 

Como todo o material utilizado foi emergido do processo de criação, houve também 

certa tranquilidade em readequar alguma cena que não estivesse funcionando dentro 

da estrutura proposta, realizando cortes, acréscimos ou mudanças de motivação para 

a ação proposta inicialmente. 

Esforcei-me em transpor algumas de nossas vivências criativas acerca do tema Liber- 

dade estabelecidas em espaço de ensaio de modo sequencial, porém não compondo 

uma narrativa de acontecimentos lineares. 

Neste roteiro estabelecemos algumas reflexões sobre a Liberdade ligada ao nosso 

processo de criação; a liberdade e o processo vital do ser humano – nascer, crescer, 

reproduzir e morrer –; a liberdade e o corpo como espaço para ser livre; e a liberdade 

e o artista em processo criativo, no enfrentamento de si durante a criação. 
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O roteiro dramatúrgico do espetáculo Habemus Corpus foi desenvolvido de maneira 

poética, a partir de minhas intuições como diretor, e também se encontra no anexo 

deste trabalho. 

 
 
 
 

5.1.3. A composição de material criativo para o espetáculo 

 
“O dia de hoje é montagem – composição - processo ou processo – 

montagem – composição. Eterno retorno criativo”! 
 

Du Sarto 
Relatório 33 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 
 

A partir de todas as práticas e vivências realizadas durante o processo e de nosso 

roteiro dramatúrgico, realizamos ensaios reexperimentando ações realizadas pe- 

los/pelas atores/atrizes. Primeiramente isso se deu em nossa sala habitual de ensaio, 

e posteriormente no edifício teatral onde nós apresentaríamos ao público o espetáculo 

em desenvolvimento. 

Para tanto, transpus algumas das experimentações e vivências de nosso processo 

criativo em forma de montagem, selecionando e organizando algumas “situações cri- 

ativas” contendo: ações, reações, provocações, discussões, relações, individualida- 

des, coletividades, somas, subtrações, interrupções, estímulos, textos na íntegra, al- 

guns trechos, discursos, desejos artísticos, objetos de cena experimentados, e situa- 

ções vivenciados em processo. 

Posteriormente, meu trabalho se delimitava a reviver estas “situações criativas” sele- 

cionadas junto dos/das atores/atrizes: 

 Propondo marcações e conteúdos discursivos relativas(os) a elas; 

 Condicionando algumas estruturas físicas e trajetórias atorais pelo espaço, 

agora realizadas como partituras de ação; 

 Estabelecendo tais partituras como cenas contidas em nosso espetáculo; 

 E compondo o desenvolvimento destas cenas junto dos novos elementos cêni- 

cos acrescentados em nossa obra, tais como: figurinos, cenário, iluminação e 

objetos cênicos. 

 
A intensidade das ações marcadas em um espetáculo só pode ser de- 
finida, ao final, pela junção entre o trabalho do diretor e atores. Os 
atores concretizam o trabalho dando energia e vida para a cena em 
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execução e para tanto experiência em acontecimento. Manter-se 
como se fosse sempre a primeira vez é essencial; e perdura no de- 
senvolvimento do todo! (Sarto, Du. Diário de Bordo. Relatório 60. Ha- 
bemus Corpus, UFOP, data: 06.10.2015). 

 
Desde o início de nosso processo eu aplicava os exercícios juntos dos/das atores/atri- 

zes e enquanto eles eram realizados eu registrava em meu Diário de Bordo algumas 

ações que me parecessem potentes, ou que me causassem inspirações para a cria- 

ção de cenas futuras. 

Assim, e já pensando num roteiro futuro de ações, eu registrava em meu Diário: ima- 

gens poéticas, intuições, marcas e trajetórias de espaço propostas pelos/pelas ato- 

res/atrizes em processo de criação e ideias iniciais de cenas. 

Cada parte de nosso processo trazida para a composição do espetáculo era pensada, 

organizada e estruturada com base nas experiências que havíamos vivido em pro- 

cesso, e assim iam se transformando apoiadas em nossos discursos teóricos e em 

nossas práticas, que se retroalimentavam diariamente. 

Muitas destas ideias iniciais se transformaram em partes do espetáculo proposto. 

Como é o caso do já citado exercício Corrida do Vento, que se transformou em nossa 

atividade de liberdade maior: o correr livre pelo espaço. 

Outro exemplo: um episódio em que uma das atrizes não pôde realizar exercícios 

físicos que gerassem impactos em seu corpo e pedi que ela no ensaio me apontasse 

o que ela não poderia fazer. Ao final do ensaio, por saber que a atriz é muito envolvida 

com seu ofício, e que não poder se exercitar a deixava infeliz, pedi que me escrevesse 

um relato sobre o tema: “o que não está em minhas mãos”. 

Este relato – em forma de texto – originou junto a algumas composições físicas de 

saltos bastante demarcados, uma cena de nosso espetáculo Habemus Corpus, que 

discutia exatamente sobre o papel de cada um no mundo que nos cerca e do qual 

fazemos parte. 

Durante as composições de cenas eu explicava detalhadamente o que seria feito e, 

posteriormente, experimentava tais proposições com os/as atores/atrizes. Caso ne- 

cessário, fazia modificações, acréscimos e estabelecíamos novas relações com a 

cena, ali mesmo, no seu momento de composição criativa. 



140  

Para tanto, no intuito de reconstruir nossas experiências de criação, e executá-las 

novamente sempre como se fosse pela primeira vez, sempre lembrava os/as ato- 

res/atrizes da necessidade de uma ação cênica presente,. 

Era importante para mim que nesta etapa de trabalho mantivéssemos a organicidade90 

e a vivência geradora de reações e relações criativas que outrora se fizeram em sala 

de ensaio, e agora seriam res-significadas como espetáculo apresentado ao público. 

 
Neste momento percebo que como diretor, eu solto ás rédeas da cria- 
ção, deixo que os atores criem a partir de um pedido de ação realizado 
por mim, suas próprias apropriações e reestabelecimentos de signifi- 
cado junto ao texto e a seus corpos em expressão deste. Tarefa árdua 
ao diretor, mas eficaz: Perder o controle para libertar, permitir que os 
atores criem comigo. Que sejamos um coletivo em criação. A potência, 
e a profundidade alcançada pelos atores em ter que lidar com sua au- 
tonomia em jogo é o que se interessa neste sentido. Isto porque, eu 
me absorvo em todo material produzido por eles, me aproprio de cada 
sensação e ação para transformá-la novamente em cena coordenada 
durante o espetáculo que virá a ser. (SARTO, Du. Diário de Bordo, 
Relatório 40, Habemus Corpus, UFOP, data: 11/08/2015). 

 
Nesta fase formalizamos nossa ação através de estruturas, partituras e marcas de 

cena. Assim, fomos descobrindo aos poucos como transformar as ações realizadas 

no processo criativo em ações apresentáveis ao público. Digo formalizamos, porque 

era fundamental nesta etapa a parceria e a aceitação de minhas proposições cênicas 

por parte dos/das atores/atrizes. 

Para esclarecer melhor como senti esta experiência do encenar neste processo, utilizo 

um fragmento de meu diário de bordo: 

 

Da Direção: A cena é processo! O processo dá vida à cena. Nosso 
espetáculo refletirá isto. Imagens e textos trazidos pelos atores em ex- 
perimentação e visões do diretor a cerca destas imagens para cenas 
futuras/ construções narrativas. (...) Direção: Tenho criado, vivenciado, 
percebido em processo. As narrativas e sequências cênicas têm sido 
formadas dentro da sala de ensaio, e se dão diretamente nela. Dia a 
dia, vão sendo formatadas a cada pedido meu de repetição ou de par- 
tituração dos atores de dada ação. Reviver uma ação é reinventá-la 
em torna-la mais consciente aos atores e a mim. Peço pra que os ato- 
res repitam ações/criações então ou proponho algum exercício nova- 
mente quando realmente acho que rende ou expressa dada cena po- 
tencial relativa ao conteúdo em que estamos criando, quando acho 

 
 

90 A noção de organicidade para Grotowski, descrita em seu texto Respuesta a Stanislawski (1969): “o 
que passou a ser eficaz, a funcionar, para ele, foi menos uma força expressiva construída pelo domínio 
que cada ator podia ter de seu corpo e de seu aparelho vocal, e mais uma ação que o ator realizasse 
com a totalidade do seu ser, o que significava dizer, organicamente” (LIMA, 2012, p. 250-251). 
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que há vida naquela ação, e que ela faz relações com o todo que te- 
mos realizado. A cena é processo e todos nós criadores, o somos. E 
o processo traz marcas, memórias e relações para nós, e para seu 
desenvolvimento que se desdobram a cada dia em mais material cria- 
tivo e dispositivos para gerar os discursos, as marcas e as construções 
do espetáculo”. (SARTO, Du. Diário de Bordo, Relatório 37, Habemus 
Corpus, UFOP, data: 06/08/2015) 

 
 

5.1.4. O figurino, o cenário e a iluminação do espetáculo 

 

 
Imagem estética para o espetáculo (Direção) - Vestir-se de corpo: 
Nossas Roupas são novas roupas-pele...! Peles e segundas peles 

expostas!. 
 

Apontamento de descrição de parte do cenário no palco. Pernas 
altas transparentes como aquários> Humanos que vivem em 

aquários. Pode se ver tudo, mas se está preso pra sempre neles. 
 

Quais as cores da liberdade de cada um? Ideia estética para luz de 
cenas e monólogos. 

 
Du Sarto 

Relatórios 36, 34 e 10 do Diário de Bordo do 
espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Nossos figurinista, cenógrafo e iluminador se atrelaram ao processo criativo já em sua 

fase de encenação. Com isso, fomos dialogando ao poucos sobre as propostas esté- 

ticas, formas, cores e relações que queríamos expressar ou pontuar com nossas ves- 

timentas, luzes e formas envolvidas na cena 

Eu dei algumas apontamentos iniciais, fiz pequenos croquis, e sob minha coordena- 

ção, sempre presente, estes artistas criadores se encarregaram dos estudos de ma- 

teriais, texturas, cores, aplicabilidades e confecções a serem estruturados. 

Ao final de cada estabelecimento ou fase de construção destas áreas dentro do espe- 

táculo e de acordo com as necessidades de nosso processo de criação/encenação 

em curso, estes profissionais vinham até mim e debatíamos sobre possibilidades de 

mudança e/ou readequação de ideias e realizações. 

 
 

5.1.5. Habemus Corpus: a relação pretendida entre a obra e espectador 

 

 
Nossa linha de liberdade é a respiração, estar vivo! Nossa busca de 
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liberdade neste momento se faz pela respiração, por estar vivo! 
 

EXISTIR PELA RESPIRAÇÃO: nosso espetáculo começa aí... em 
existir, ganhar liberdade pelo existir! E respirar o primeiro ar ao ser 

quem é... 
 

Du Sarto 
Relatórios 17 e 53 do Diário de Bordo do 

espetáculo Habemus Corpus 

A partir do espaço teatral que eu desejava utilizar, e do roteiro dramatúrgico que serviu 

como esqueleto para as composições cênicas e narrativas que produzimos, percebi 

que nosso espetáculo não se daria somente na forma de teatro como o concebemos 

convencionalmente, pois nossas experimentações processuais atravessavam expres- 

siva e esteticamente fronteiras entre vários campos da arte, gerando matérias cênicos 

envolvidos em uma miscelânea de linguagens artísticas e de variadas referências es- 

téticas. 

Assim, revisitando nossos pressupostos, discursos e experimentações vivencia- 

dos(as) em sala de ensaio, propus a composição de nossa obra final como uma ex- 

periência cênica entre os/as atores/atrizes e espectadores, convergindo em uma vi- 

vência cênica que perpassava a expressão de diversas linguagens artísticas, como 

por exemplo: teatro contemporâneo, teatro ritual, teatro épico, teatro de imagem, 

dança, performance, teatro performativo, ações em processo, entre outras linguagens 

artísticas, que ali alinhavadas e mescladas poderiam até escapar frente às nomencla- 

turas que temos acesso atualmente91. 

Para melhor esclarecer meu desejo como encenador na constituição do espetáculo 

Habemus Corpus como obra apresentável, me apoio em Pavis (2007, p.368): 

 
Constatamos hoje uma emancipação progressiva dos elementos da 
representação, e nela vemos uma mudança da própria estrutura: a re- 
núncia a uma unidade orgânica prescrita a priori e o reconhecimento 
do fato teatral enquanto polifonia significante, aberta sobre o especta- 
dor”. (...) “É uma nova definição da representação teatral que, ao invés 
de fazer dela uma união estática de signos ou um metatexto, aí veria 
um procedimento dinâmico que tem lugar no tempo e que é, efetiva- 
mente produzido pelo ator. 

 
Desta forma, nosso espetáculo final foi apresentado ao público ainda em processo. 

Apesar de ter marcações, ele era realizado ainda sempre em busca de uma ação 

 

 
91 Para saber mais sobre tais linguagens consultar bibliografia notada ao final desta dissertação. 
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renovada e calcada na revivescência criativa das ações já existentes e das memórias 

do processo presentes nos corpos dos/das atores/atrizes. 

 

Os corpos dos atores são passagens/ Eles marcam o tempo do Espe- 
táculo (as dinâmicas) e o diretor condiciona estes tempos e dinâmicas 
em seu fazer. Se estudarmos processo, o espetáculo é em processo 
pausar e ritmos. O jogo vale a ação a brincadeira e o ritmo! AÇÃO – 
REAÇÃO – RELAÇÃO criativa / É disto que estamos falando! 
(SARTO, Du. Diário De Bordo, Relatório 14, Habemus Corpus, UFOP, 
11/05/2015). 

 
Assim, o espetáculo Habemus Corpus estabeleceu uma narrativa de acontecimentos 

não lineares, por vezes performativos, a partir de ações cênicas advindas de técnicas, 

memórias, reflexões, subjetividades e fragmentos textuais trazidos pelos artistas cria- 

dores em cena, sempre em processo de revivescência. 

Proponho, enquanto encenador na composição desta obra, que os atores/atrizes/per- 

formers se coloquem na região do ENTRE: entre o SER e o ESTAR a todo tempo, e 

em BUSCA de investigar a LIBERDADE e a AÇÃO envolvidas em seus CORPOS - 

de maneira individual e coletiva. 

 
 

5.1.6. Considerações sobre o meu trabalho como Encenador 

 
 

O ensaio e a dor, o tempo da criação que traz cansaço, que às vezes 
não se alimenta, que só produz. Tem a ver com a obrigação do 
produto e não só deixá-lo nascer do processo. A condução pode 
trazer malefícios para a situação da composição. Como criar sem 

forçar a barra com a equipe? 
A dor é existente e insistente... por que gerar o teatro de 

apresentação é um parto? 
 

Du Sarto 
Relatório 60 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Para mim, que sou um diretor muito envolvido com o trabalho criativo atoral, faz-se 

uma tarefa difícil o encenar. O transformar de todo o material cênico, que geralmente 

é bruto, em espetáculo apresentável ao público se faz um exercício de percepção 

bastante intenso. 
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Porém, na construção do espetáculo Habemus Corpus considerei que esse “material 

cênico bruto” era o que tínhamos de mais vivo, e o que se fazia mais sútil à minha 

percepção enquanto encenador. 

Algumas questões relativa à esta fase de trabalho, em que me propus a encenar um 

espetáculo a partir de nossos processos e relações criativos(as) desenvolvidos (as) 

foram: como captar a sutileza de cada momento vivido em processo e levá-la ao ca- 

ráter de cena apresentada? O que seria da arte do encontro, o teatro, sem o contato 

com o seu espectador? 

No início desta investigação, eu considerava que a experiência artística processual e 

seu desenvolvimento em laboratório de criação seriam suficientes para minha análise. 

No entanto, percebi ao longo deste processo que finalizar esta investigação proces- 

sual somente trancafiados em uma sala de ensaios poderia ser desanimador, ou até 

mesmo frustrante para todos os envolvidos. 

Estruturar esta encenação como obra final foi uma experiência estabelecida de modo 

criativo por meio de trocas e de diálogos envolvidos entre: a teoria e a prática, o vivido 

e o experienciado, e entre minha busca pelo desenvolvimento de uma técnica e pela 

construção de uma poética de trabalho no segmento da Direção Teatral 

Desta forma, encenar, compor e dialogar com o espectador através de nosso pro- 

cesso investigativo se tornou, para mim, um abrir de caminhos para novos recomeços 

e fins do processo criativo que eu havia proposto inicialmente como diretor. Assim, 

concluindo esta etapa de trabalho, penso junto a Grotowski (2011, p. 214), que: 

 

O diretor é alguém que ensina aos outros algo que ele mesmo não 
sabe fazer. Mas exatamente, se sabe: “eu não sei fazer isto, porém 
sou um espectador, nesse caso pode vir a ser criativo. E pode tornar- 
se até mesmo um técnico, porque nisso há uma técnica precisa e com- 
plexa. Só não se pode receber essa técnica em escola alguma, a 
aprendemos só com o trabalho. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diretor e processo – Estar dentro/ estar fora/ estar ao mesmo tempo. 

 

Du Sarto 
Relatório 11 do Diário de Bordo do espetáculo Habemus Corpus 

 

 
Acredito que haja ainda um grande caminho a ser conquistado em relação às pesqui- 

sas artísticas, suas metodologias e suas possibilidades investigativas dentro do uni- 

verso acadêmico. 

Sejam elas consideradas “teóricas-práticas”, “práticas-teóricas” ou, como prefiro me 

referir nesta investigação, realizadas pelo viés “da prática artística como pesquisa”, 

ainda sinto que precisamos nos debruçar sobre como esta prática pode se tornar cada 

vez mais nosso campo de produção de conhecimento de modo compartilhado. 

É essencial descobrirmos maneiras e formas inovadoras de desenvolvimento e apre- 

sentação que exige uma pesquisa em artes. E isto pode ser pensado durante o próprio 

fazer, em como nos colocamos enquanto pesquisadores-artistas, através da exposi- 

ção de nossos textos e demonstrações de trabalho. 

Cada pesquisa neste campo tem sua especificidade. E, portanto, sua produção ten- 

derá a ser sempre peculiar e ligada ao seu desenrolar. O caráter inovador inerente à 

produção da arte não pode estar fora de seu desdobramento acadêmico, principal- 

mente quando este é o resultado de um processo, e, consequentemente, parte dele: 

um reflexo do todo. 

Nesta experiência em particular, pude comprovar esta relação e perceber como o tra- 

balho do diretor teatral é composto por um universo infindável que se dá a partir de 

sua ação, causando e estabelecendo aproximações, comparações, relações, diálogos 

e inovações de pesquisa. 

Para mim, o teatro é coletivo, é ofício, é fazer diário e partilhado de maneira intensa e 

cotidiana entre todos os integrantes de um processo de criação. É ação compartilhada 

no tempo e no espaço de ensaio. 

A Ação é parte integral do trabalho do diretor teatral. Não consigo pensar em um 

processo de criação onde o diretor, por mais que esteja em pausa física ou silêncio, 

não esteja sempre agindo. O agir é elemento condicional da tarefa de qualquer diretor. 
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Há algo de extremamente consciente no trabalho de um diretor. Toda a sua 

experiência vivida e adquirida, levada à sala de ensaio, transforma-se em ação. O 

diretor em processo de criação e investigação realiza uma ação no tempo e espaço 

presentes. 

 

Esta prática está diretamente relacionada ao seu encontro criativo: consigo através 

da arte do teatro; com os/as atores/atrizes através das relações firmadas em processo 

criativo; e com sua busca junto dos outros artistas da cena que o auxiliem durante o 

criar, de modo coletivo. 

Ao agir de modo consciente e determinado, o diretor teatral provoca, conduz, organiza 

e estrutura uma gama de ações a partir de seu fazer. E é, também, através desta ação 

que ele percebe sensivelmente o mundo à sua volta, e restabelece tais relações 

criativas com o processo de criação em que está envolvido e com seus integrantes. 

Neste processo, pude comprovar que as energias que eu deposito e as ações que eu 

provoco em sala de ensaio se expandem e se refletem. Continuam a se expandir e a 

gerar novas ações, reações e relações criativas durante todo o percurso de ensaio. 

Memórias voltam, ações se repetem e ou se renovam, de acordo com dado dispositivo 

provocado ou acionado por mim inicialmente. 

A sala de ensaio pode mesmo ser vista como um tempo-espaço criativo específico, e 

toda ação e relação desenvolvidas nela podem ser utilizadas e/ou transformadas em 

material cênico através da sensibilidade e coordenação do diretor. 

Para tanto, faz-se necessário o exercício contínuo de se colocar neste papel: o de 

estar inteiro e entregue de modo presente, para que se possa reagir ativamente junto 

aos/às atores/atrizes de maneira fluída, dinâmica e condizente ao conteúdo que se 

pretende criar. 

Como me propus a ser um diretor presente em toda a construção deste trabalho como 

criador, e também como condutor/coordenador de todas as suas fases, pude perceber 

a função do diretor como sendo um elemento cênico fundamental para a cena. 

Ele é constituidor não só do trabalho criativo inicial, ou da composição da cena em 

sua fase “final” de apresentação ao público, mas também da preparação técnica-cria- 

tiva basilar de todas as etapas existentes em um processo de criação cênica. 
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Acredito que como diretor preparador de atores/atrizes, e como condutor/provocador 

inicial de um processo criativo, está em minhas mãos este primeiro start em relação 

ao estabelecimento e desenvolvimento da ação e das relações criativas produzidas. 

E este lugar criador tem de ser estabelecido em função de uma vivência ativa do pro- 

cesso criado e, principalmente, gerador de materiais criativos para a composição 

do/da espetáculo/obra/estrutura artística final. 

Ao final desta investigação criativa, o que mais me interessa como encenador reside 

na busca por esta expressão da cena que pode ser desenvolvida de maneira conse- 

quente ao processo desenvolvido. É não perder de vista que a obra “final” é uma con- 

tinuidade das ações, reações e relações travadas em processo criativo. Elementos 

esse que foram formados e se reformaram na construção de um espetáculo, sempre 

em processo contínuo e dinâmico de desenvolvimento. 

Aprendi que o processo de criação leva à obra “final”, e a obra “final” nada mais é do 

que o processo em sua continuidade. Isto se dá através dos corpos atorais em ação, 

da iluminação, dos figurinos, do cenário, dos objetos de cena, da trilha sonora com- 

postos, conjuntos e expostos em cena. 

Ao diretor teatral caberá sempre a busca de dar forma ao indizível e conteúdo ao não 

formatável. Isto, que à primeira vista pode ser fazer de modo inconsciente, mas que 

posteriormente ascende aos participantes, depois ao “palco”, e por fim aos novos es- 

pectadores, ascendendo a obra de forma consciente e reveladora através dos pres- 

supostos e intenções dos artistas criadores. 

Percebo isto, principalmente no trabalho do diretor, que tende a ser o primeiro a ver 

as ações, imagens e relações compostas em um processo criativo. Ações, imagens e 

relações que provavelmente virão a ser cena apresentada. Ele é quem compõe um 

processo e uma obra final congregando tais elementos cênicos de maneira unificada 

e sistemática. 

Fisher-Lichte (1999, p. 13-15) aponta que o teatro, enquanto obra artística estruturada, 

pode ser visto como um sistema cultural apresentando um sistema de relações, signos 

e significações estabelecidos entre os elementos de criação, ou seja, tal qual “um 

sistema geral de regras para a criação e interpretação de signos, como também de 

seu contexto” (idem, p. 19). 
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Penso, a partir de toda a reflexão realizada, que a construção de um Sistema Cultural 

Criativo específico do fazer teatral gerado durante o processo de criação cênica deve 

resultar também em encenação ou obra final, projetada e apresentada como mais 

uma etapa criativa em processo de desenvolvimento. 

Ao investigar o diretor teatral, encontro-me com as percepções, as descobertas, as 

metodologias, as formas de fazer e as maneiras de conformar um processo de pes- 

quisa criativo. Encontro-me com um profissional envolvido em uma busca constante, 

que exige dedicação e profundidade em seu desenvolver. 

Por isso, para mim, o ofício do diretor exige esta complexidade: estar a todo tempo 

envolvido diretamente com a atmosfera de sua criação, e transpô-la para os outros 

membros envolvidos. 

Eis que: idealizar (ao outro e a si), conduzir (ao outro e a si), produzir (ao outro e a si), 

sensibilizar (ao outro e a si), descobrir (ao outro e a si), identificar (ao outro e a si), 

esclarecer (ao outro e a si), transformar (ao outro e a si), compor (ao outro e a si), 

estruturar (ao outro e a si) e ressignificar (ao outro e a si) são tarefas possíveis e 

necessárias ao diretor teatral. E, para mim, constam como apontamentos fundamen- 

tais na elaboração deste seu papel social e de seu desenvolvimento consciente du- 

rante o seu fazer. 

Concluindo parcialmente esta investigação, creio que o diretor deve organizar, obser- 

var, agir, reagir, configurar, dinamizar, relacionar, estabelecer, conduzir, estruturar e, 

por fim, compor ações e relações cênicas através de sua consciência dos aconteci- 

mentos estabelecidos em processo criativo. 

Em suma, espero que este estudo dissertativo acrescente reflexões artísticas, abor- 

dagens metodológicas e ferramentas de trabalho ao fazer e à investigação de novos 

diretores teatrais/cênicos, ampliando com isso suas percepções relacionadas ao ofício 

do diretor-pesquisador-artista, e da experimentação de variadas abordagens e acep- 

ções da direção teatral/cênica em processo de criação, além de contribuir como mais 

uma inferência para compor o vasto campo da criação teatral e seus terrenos acadê- 

micos voltados para à “prática como pesquisa” nas artes cênicas. 
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