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Há um tempo em que é preciso 
abandonar as roupas usadas, que 
já têm a forma do nosso corpo, e 
esquecer os nossos caminhos, que 
nos levam sempre aos mesmos 
lugares. É o tempo da travessia: e, 
se não ousarmos fazê-la, teremos 
ficado, para sempre, à margem de 
nós mesmos. 
 
(Fernando Pessoa) 
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RESUMO 
 
 
Embora a pesquisa no âmbito das artes cênicas tenha se desenvolvido substancialmente 
no último século, o ator, de modo geral, ainda hoje, carece de um repertório de 
referenciais específicos para apoiar ou orientar sua prática. Mas como o ator deve 
trabalhar a base material de sua arte, ou seja, seu próprio corpo? Partindo da 
prerrogativa de uma idiossincrasia presente no fazer teatral, este estudo pretende, a 
partir da descrição e reflexão acerca de uma vivência corporal com o Tai Chi, tecer 
relações entre essa experiência e os possíveis desdobramentos com relação à preparação 
do ator. A pesquisa tem por intuito também destacar os elementos de aproximação entre 
os princípios que regem a prática do Tai Chi e o corpo sem órgãos, idealizado por 
Artaud, na perspectiva de apontar possíveis contribuições no que diz respeito ao 
trabalho do ator. O trabalho aqui apresentado refere-se a um estudo de natureza 
qualitativa que considera a experiência do corpo na prática do Tai Chi como uma 
referência para dialogar e refletir acerca da preparação do ator. No teatro, o processo de 
preparação do ator pressupõe um constante refazimento do corpo através de 
determinadas práticas. A minha experiência no Tai Chi no âmbito dessa pesquisa me 
permitiu verificar que o trabalho a partir de técnicas corporais pré-estabelecidas pode 
ser uma forma de preparo técnico para o ator. À medida que amplia a consciência 
corporal, o Tai Chi promove uma maior liberdade de criação e expressão e proporciona 
ao ator a possibilidade de experienciar o corpo sem órgãos, o equivalente artístico do 
corpo cotidiano, a experiência do corpo presente, consciente, a base orgânica das 
emoções, através do qual é possível a materialidade das ideias. 
 
Palavras-chave: Preparação do ator. Tai Chi. Corpo sem Órgãos. Experiência.  
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ABSTRACT 
 
 
Although research in the field of performing arts has substantially advanced over the last 
century, the actor, in general, still needs a repertoire of specific references to guide or 
support his practice. But how the actor must work the material foundation of his art that is 
his own body? Starting from a prerogative of a idiosyncrasy that is part of theater, this study 
intend, from the description and reflection about one physical experience with the Tai Chi, 
to weave relations between this experience and the possible developments of acting 
preparation. This research is also aimed to highlight the elements of connection between the 
principles that rules Tai Chi and the body without organs, idealized by Artaud, with the 
perspective of pointing possible contributions for actors’ work. The work presented here 
refers to a qualitative study that considers the body experience in practice of Tai Chi as a 
reference to dialogue and reflect about the acting preparation. The process of acting 
preparation presupposes a constant redoing of the body by certain practices. My experience 
with Tai Chi within this research allowed me verify that the work from established body 
techniques could be a way of technical preparation for the actor. As the body conscience 
expands, Tai Chi promotes a greater freedom of creation and expression, giving the actor 
the possibility of experience the body without organs, the artistic equivalent of the daily 
body, present, conscious, the organic foundation of emotions, in wich it is possible the 
materiality of ideas.           
 
Key-Words: Training of the actor; Tai Chi; Body without Organs; Experience. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O teatro é uma arquitetura em movimento. 
(Gordon Craig) 

 

Enquanto aluna do curso de especialização em Representação Teatral da UFPB 

(2007-2008) estive em contato e pude vivenciar metodologias e técnicas de treinamento 

e criação do ator. Na disciplina Treinamento Técnico para o Ator, por exemplo, 

ministrada pelo Prof. Dr. Renato Ferracini (Unicamp), foram trabalhados pressupostos 

filosóficos referentes ao corpo sem órgãos. O “corpo sem órgãos” é o corpo não 

hierarquizado, espaço de experimentação do ator, no qual a energia flui permitindo ao 

artista comunicar sua arte de maneira mais livre e intensa1. Antonin Artaud (Marselha, 

1896 – Paris, 1948) não se refere aos “órgãos” enquanto componentes de uma estrutura 

biológica. Para ele, os “órgãos” correspondem às marcas de uma operação social. A 

ideia de um corpo hierarquizado é a de um corpo dividido em partes, tal qual uma 

máquina, na qual há uma hierarquia entre as peças que a compõem. A concepção 

mecanicista que classifica os sistemas corporais em órgãos é uma construção das 

ciências biomédicas, fortemente influenciada pelo pensamento cartesiano, o qual 

defende a rigorosa divisão entre corpo e mente (CAPRA, 2006).  

Processos de Representação I e Experiências Sonoras Criativas, outras duas 

disciplinas do referido curso de especialização, ministradas respectivamente pelo Prof. 

Ms. Eliézer Rolim (UFPB) e pela Prof.ª Dr.ª Alice Lumi Satomi (UFPB), abordaram 

temas como a utilização de técnicas de manipulação da energia no treinamento do ator. 

Também foram orientadas práticas de Tai Chi e Yoga.  

Na disciplina Corpo, Estética e Dança do Programa de Pós-Graduação em 

Artes Cênicas da UFRN (2008), ministrada pela Prof.ª Dr.ª Larissa Marques Tibúrcio 

(UFRN), também foi debatida e aprofundada, entre outros assuntos referentes ao corpo, 

                                                 
1 Energia não quer dizer necessariamente deslocamento no espaço. Ao nos referirmos à energia do ator 
nos referimos a sua potência nervosa e muscular. “O fato de essa potência existir não é particularmente 
interessante, já que ela existe, por definição, em qualquer corpo vivo. O que é interessante é maneira pela 
qual essa potência é moldada num contexto muito especial: o teatro. A cada momento de nossas vidas, 
conscientemente ou não, modelamos nossa energia. [...] Estudar a energia do ator, portanto, significa 
examinar os princípios pelos quais ele pode modelar e educar sua potência muscular e nervosa de acordo 
com situações não-cotidianas” (BARBA; SAVARESE, 1995, p. 74). Portanto, a energia do ator é energia 
no sentido estrito do termo, está no mesmo patamar que a energia química, elétrica ou cinética, por 
exemplo. “Se analisarmos a relação entre energia e trabalho [...], perceberemos que nos atores esta 
relação está alterada em relação à dinâmica normal do corpo” (LOPES, 2007, p. 23). 
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a questão da prática de técnicas corporais comumente consideradas “alternativas” como 

parte integrante do treinamento do intérprete a fim de trabalhar o tônus muscular e 

desenvolver a consciência corporal. Além disso, foram ministradas vivências de 

Bioenergética, Antiginástica e Tai Chi.  

O contato com essas diversas práticas corporais despertou em mim o interesse 

de investigar mais profundamente algumas dessas possibilidades de vivenciar o corpo, 

perceber o que ele nos diz na linguagem extremamente rica e cambiante de seus gestos. 

A partir dessas experiências e enquanto atriz do Grupo Graxa de Teatro2, no qual se 

trabalham processos criativos a partir das possibilidades corporais dos atores, pude 

perceber o corpo do ator enquanto suporte de sua arte e suas possibilidades de 

comunicação através do atuar cênico3. 

A cena teatral é, antes de qualquer coisa, um espaço a ser ocupado, um espaço 

no qual alguma coisa acontece. Muitas propostas cênicas encaram o teatro não como 

representação, mas enquanto acontecimento, experiência, portanto, vida. A (re) 

presentação se dá, enquanto acontecimento, através e no próprio corpo do ator em cena, 

na medida em que ele deixa de representar para vivenciar determinada situação. 

Portanto, para que o teatro exista, basta apenas o elemento humano que deve 

materializar ideias em carne, sangue e emoção. O teatro não se dá entre corpos, mas no 

corpo do ator que não deve buscar formular sentido, mas articular energia, que não deve 

representar uma ilustração, mas uma ação. Por conseguinte, o corpo físico do ator é o 

espaço da arte4. 

A pesquisa ora apresentada está pautada sobre as particularidades do trabalho do 

ator. Devido ao fato desse estudo ter como foco a investigação e exploração de aspectos 

referentes à preparação do ator e suas especificidades, não me dediquei à exploração dos 

                                                 
2 Grupo teatral paraibano fundado em 2005 empenhado em divulgar e democratizar estudos da pesquisa 
teatral e autoral. Desde então, o Grupo Graxa vem se destacando na cena teatral paraibana. Seus mais 
recentes trabalhos são Déjà Vu, Entre Quatro Paredes, livre apropriação da obra de Jean Paul Sartre, e os 
infantis Faz de Conta e Do outro Lado da Chuva. 
3Quando nos referirmos ao ato de comunicar não estaremos nos remetendo a um conceito específico de 
comunicação, pois um único conceito não daria conta dos múltiplos, diferentes e complexos fenômenos 
comunicacionais, pois todo processo de comunicação está imbricado por inúmeros elementos emocionais 
de naturezas distintas e variadas. O ato de comunicar é intertextual e polissêmico, implica uma 
pluralidade de linguagens, multiplicidade de discursos, variedade de vozes. Portanto, o fenômeno 
comunicacional aqui apresentado refere-se à intenção de um sujeito de dialogar, de transmitir algo para 
outrem. 
4 O corpo vivo é uma complexa rede de pulsações, intensidades, fluxos de energia, na qual coexistem 
processos sensório-motores, lembranças corporais, o que faz de cada corpo um corpo único. O corpo está 
sujeito a concepções culturais sobre o que é o corpo, e o teatro articula e reflete essas concepções. Ele 
representa corpos ao mesmo tempo em que os tem como seu principal material de significação 
(LEHMANN, 2007). 
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demais elementos fundamentais que constituem a arte teatral tais como iluminação, 

cenografia, maquiagem, figurinos, música e dramaturgia. Isso não quer dizer que eu 

tenha abdicado ou desvalorizado tais elementos. Pelo contrário, reconheço sua 

importância e essencialidade, mas apenas não me deti a eles por razões metodológicas, 

pois não correspondem ao objeto de investigação dessa pesquisa5. 

Porém, apoiar-se na figura do ator é uma tendência do teatro de nossa época. 

Estudiosos como Grotowski, por exemplo, defendem que o ator é o principal elemento 

do fazer teatral, “já que é pelo corpo e no corpo que sua arte é criada cenicamente como 

artifício” (LUCCI apud BATISTA, 2009, p. 117). Para Grotowski in Grotowski, 

Flaszen e Barba (2007), o teatro está centralizado na relação ator-espectador, ou seja, a 

técnica pessoal e cênica do ator é o núcleo da arte teatral6. Porém, o encenador polonês 

não foi o primeiro a valorizar a relação ator-espectador e, portanto, a focar suas 

pesquisas no trabalho do ator. Nomes como os de Dullin, Delsarte, Stanislavski e 

Meierhold, que mencionaremos no decorrer do texto, também podem ser citados como 

referências que abordam essa discussão. 

Cada vez mais se busca o ator completo, aquele que não apenas decora o texto e 

reproduz uma determinada gestualidade ou marcação espacial, mas que tem condições 

de criar uma “dramaturgia corporal” própria7, além de aperfeiçoar o que já foi criado. 

Assim, o ator torna-se também compositor de sua arte (BATISTA, 2009).  

Desse modo, o ator não é apenas mais um elemento teatral que serve a uma 

linguagem maior. Ele é envolvido no processo colaborativo, é também autor e 

performer. Assim, o ator é também operário da cena, passa a fazer parte do “quadro de 

                                                 
5 Segundo Brecht (2005), não apenas o ator faz o teatro, mas um todo, constituído por atores, cenógrafos, 
maquiadores, figurinistas, músicos e coreógrafos. “Todos eles conjugam as suas artes para um 
empreendimento comum, sem renunciar, no entanto, à sua autonomia” (p. 162).  
6 Conforme Grotowski in Grotowski, Flaszen e Barba (2007), o teatro deve evitar o ecletismo, não deve 
ser encarado como um conjunto de disciplinas criativas, tais como literatura, escultura, pintura, 
arquitetura, iluminação e atuação dirigida pelo encenador. O teatro possui princípios, conteúdos e fins 
próprios e “matéria-prima” específica que o distingue de outras categorias e não permite que seja 
substituído por qualquer outra atividade humana. De acordo com o encenador polonês, o seu trabalho não 
deriva a priori de postulados estéticos, mas é produto da “descoberta e do uso na prática das regras do 
teatro” (p. 107). Sua pesquisa em busca do “verdadeiro teatro” o levou a exploração do seu elemento mais 
essencial, o ator, e sua relação com o espectador, sem a qual o teatro não é possível. Essa pobreza de 
recursos revelou um teatro essencialmente carnal, mostrou-se um lugar de provocação. “Ele é capaz de 
desafiar a si mesmo e aos seus espectadores violando os estereótipos aceitos de visão, sentimento e juízo 
– uma violação ainda mais estridente porque é refletida na respiração, no corpo, nos impulsos interiores 
do organismo humano” (p. 110).  
7 No texto, estamos chamando de dramaturgia corporal como sendo o texto corporal construído pelo ator 
durante seu trabalho em um processo criativo. “O trabalho do ator é capaz de dar ao ator seu próprio 
texto, constituído de pausas, olhares, paradas, movimentos cênicos, gestos e procedimentos que lhe 
permitam dar de seu corpo perspectivas visuais diferentes” (PICON-VALLIN apud BATISTA, 2009, p. 
24).   
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produção” do espetáculo e por estar em evidência, muitas vezes não havendo elementos 

com que dividir a atenção do espectador, deve ser acentuada sua preocupação com o 

aprimoramento do próprio corpo (BATISTA, 2009). O ardor necessário ao ofício do 

ator requer uma harmonia perfeita entre sentimento, pensamento e corpo; portanto, 

exige preparação. Dia após dia, o ator precisa, a partir de suas ações, manter a atenção 

do público para o que acontece em cena. Portanto, é preciso que o ator esteja preparado 

para desenvolver todas suas potencialidades e habilidades, melhorar seu rendimento e 

ritmo por meio de um trabalho corporal que lhe permita ainda desenvolver a consciência 

do próprio corpo no que se refere ao domínio técnico do movimento, além de preencher 

eficientemente o espaço cênico (BATISTA, 2009). 

No entanto, de modo geral, o ator, ainda hoje, carece de um repertório de 

referenciais específicos para apoiar (ou orientar) sua prática. Embora existam atores 

considerados talentosos por saberem “vivificar sua presença cênica sem precisar recorrer 

a sistemas conscientes de diferenciação, também sabemos que, para a maioria, falta um 

instrumento de domínio de seu comportamento cênico para reconstruí-lo artificialmente 

até torná-lo vivaz, orgânico e teatralmente eficiente” (LOPES, 2007, p. 26)8. 

Em um momento imediatamente anterior ao surgimento do teatro moderno, o 

corpo do ator passa a ser considerado a principal matéria-prima do teatro. Mas como o 

ator deve trabalhar a base material de sua arte, ou seja, seu corpo? Diversos estudiosos do 

campo do teatro vêm discutindo acerca de práticas corporais que possam favorecer o atuar 

cênico. Desde o início do século XIX, há uma tendência entre os estudiosos da cena em 

problematizar e apresentar o treinamento corporal como parte integrante e fundamental 

do trabalho do ator. O treinamento é a fase de preparação na qual o ator busca despertar o 

corpo e sua consciência, podendo ser um trabalho contínuo e independe dos ensaios9. Mas 

em que consiste exatamente essa preparação? Ela deve ser necessariamente um 

treinamento corporal condicionante, exaustivo, muitas vezes doloroso e degradante? Em 

que medida a prática do esporte, da dança ou das artes marciais, por exemplo, pode ser 

considerada preparação corporal para o intérprete?  

Não existe ainda um treinamento corporal ou técnica específica que satisfaça os 

interesses de todas as tradições teatrais existentes. Durante praticamente todo o século 

                                                 
8 Uma exceção diz respeito a certas manifestações teatrais do Oriente que, para cada tipo de representação, 
possuem uma base codificada à qual todos os atores de uma determinada tradição teatral devem se adequar.  
9 A preparação do ator para cena pode ser dividida em três aspectos: o primeiro deles diz respeito à 
formação do ator, que pode levar anos; o segundo é mais imediato, consiste na preparação específica para 
determinado trabalho cênico; e o terceiro é a preparação que antecede a cena. 
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XX, tanto a busca quanto o questionamento acerca de um corpo preparado e disponível, 

mas não condicionado, culminaram em experiências inéditas através das quais o intérprete 

contemporâneo elaborou muitas de suas técnicas. Segundo o professor e pesquisador 

Guilherme Schulze (2007), quando do surgimento da dança contemporânea, por exemplo, 

as técnicas já existentes deixaram de ser fundamentais, cada nova coreografia deveria 

tecer sua técnica própria.  

Esse é o princípio da técnica pessoal defendida por Barba, entre outros 

profissionais da área. Quer dizer, cada ator deve criar, a partir do treinamento, sua 

técnica de acordo com seus objetivos e suas necessidades. Portanto, nessa perspectiva, o 

treinamento é a busca de uma cultura individual particular do ator. Cada novo 

procedimento adotado nessa busca corrobora um treinamento diferente, com 

propriedades e prioridades específicas, proporcionando estéticas diversificadas. 

Se partirmos dessa premissa, o teatro é território aberto às experiências de outros 

teatros, artes ou técnicas corporais as mais diversas, não com a finalidade de misturar, 

mas sim de buscar princípios básicos comuns e transmiti-los por meio de nossas 

próprias experiências. “Considerar a possibilidade de uma base pedagógica comum, 

mesmo de maneira abstrata e teórica, não significa, de fato, considerar um meio comum 

de fazer teatro” (BARBA in BARBA; SAVARESE, 1995, p. 09). A Antropologia 

Teatral, por exemplo, busca a possibilidade de um fazer teatral particular a partir de 

princípios comuns que conduzem o trabalho do ator. Princípios estes presentes nas mais 

variadas práticas cênicas e corporais. 

Partindo da prerrogativa de uma idiossincrasia presente no fazer teatral, este 

estudo está focado na discussão acerca da prática do Tai Chi e suas repercussões para a 

formação do ator. Pretende-se, a partir da descrição e reflexão acerca de uma vivência 

corporal com o Tai Chi, tecer relações entre essa experiência e os possíveis 

desdobramentos com relação à preparação do ator. A pesquisa tem por intuito também 

destacar os elementos de aproximação entre os princípios que regem a prática do Tai 

Chi e o corpo sem órgãos, idealizado por Artaud, na perspectiva de apontar possíveis 

contribuições no que diz respeito ao trabalho do ator.  

A escolha por trabalhar o Tai Chi se deve a minha identificação com essa 

técnica durante o breve contato que tenho tido, bem como por perceber, a partir das 

leituras e discussões realizadas nas disciplinas cursadas e acima referidas, que sua 

prática, incorporada ao dia a dia do ator e em virtude de seus princípios, pode 

proporcionar ao intérprete um corpo cujos aspectos se aproximam dos idealizados por 
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Artaud no que se refere ao corpo sem órgãos. O exercício do Tai Chi amplia a 

consciência e as faculdades do corpo, desenvolve sua sensibilidade e fomenta sua 

reestruturação, promovendo, assim, uma maior flexibilidade e fluência de suas ações 

expressivas. Logo, o Tai Chi incita aspectos que podem subsidiar o trabalho do ator. 

Portanto, com relação a minha prática, em que medida o Tai Chi influi em meu fazer 

teatral?  

Essa investigação tem início a partir da pesquisa teórica constituída por leituras 

de bibliografias referentes aos temas aqui abordados, além do exercício regular do Tai 

Chi, acompanhado por mestres especialistas nessa arte marcial, praticada de duas a três 

vezes por semana.  

A obra artaudiana, principalmente os livros O teatro e seu duplo (1984) e Os 

escritos de Antonin Artaud (1986), foi estudada no intuito de compreender esse corpo 

por ele idealizado. Para tanto foi necessário buscar adentrar no teatro que Artaud 

desejava empreender, logo, seus escritos acerca do Teatro da Crueldade são 

fundamentais. Estudar a vida de Artaud também se mostrou essencial para entender o 

conteúdo de sua obra. Para isso, posso destacar Antonin Artaud: A revolta de um anjo 

terrível (2005), em que o autor, Alex Galeno, estabelece relações entre a vida e a obra 

do artista francês na tentativa de compreender o teor de seus escritos.  

A pesquisa bibliográfica que integra nossa reflexão traz ainda como principais 

interlocutores Eugenio Barba (1936) e Renato Ferracini (1970), que tecem importantes 

contribuições a respeito do corpo cotidiano e do corpo do ator e suas relações; 

discussões de fundamental importância para o entendimento do corpo no contexto das 

artes cênicas. Barba traz ainda em seus escritos acerca da Antropologia Teatral uma 

importante discussão sobre a utilização de técnicas corporais na construção do “corpo 

cênico”.  

Referente a esse tema foram estudados, entre outros, os livros Tai-Chi Chuan: 

Arte marcial, técnica da longa vida (1987) de Catherine Despeux e Clássicos do T’ai Chi 

(1990) de Waisun Liao. No primeiro livro, a autora faz uma retrospectiva histórica do Tai 

Chi Chuan, apresenta alguns de seus princípios e descreve alguns exercícios e formas. O 

segundo livro é uma compilação de antigos escritos acerca da arte do Tai Chi traduzidos 

pelo mestre Waisun Liao. Além disso, o autor descreve sequências completas de 

movimentos do Tai Chi ilustradas por ele próprio.  

Quanto ao embasamento teórico com relação à experiência e à aprendizagem, fiz 

um diálogo com Eugenio Barba e Nicolas Savarese, A Arte Secreta do Ator: Dicionário 
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de Antropologia Teatral (1995), em que os autores investigam o comportamento 

fisiológico e sociocultural do homem em situação de representação; William Torbert, 

Aprendendo com a Experiência (1975), que se dedica ao estudo dos processos mentais 

que envolvem o aprendizado pela experiência; Francisco Varela, Evan Thompson e 

Eleanor Rosch, A mente (in) corporada (2003), obra na qual os autores argumentam 

com relação ao comportamento da mente na experiência, e Jorge Larrosa Bondía, Notas 

sobre a experiência e o saber da experiência (2002). 

Além desses, destacamos as obras de Eugen Herrigel, Arte Cavalheiresca do 

Arqueiro Zen (1975); Yoshi Oida, Um Ator Errante (1992); Peter Brook, A Porta 

Aberta (2000) e Patrícia Leal, Respiração e Expressividade (2009), as quais foram de 

fundamental importância na configuração da reflexão em torno da prática como, 

também, no momento de estabelecer associações entre a experiência no Tai Chi e minha 

prática de atriz.  

Além do trabalho desenvolvido a partir das fontes bibliográficas, também foi 

praticado o Tai Chi, sobre o qual se realizou a reflexão em torno dessa experiência, 

configurando, desse modo, o nosso trajeto metodológico. Embora eu já tenha contato 

com a técnica há certo tempo, aproximadamente três anos, para a realização dessa 

pesquisa foi necessária a sistematização da prática por mim desenvolvida, visando o 

aprendizado da técnica, a exploração e o aprimoramento corporal. Essa prática foi 

orientada por mestres de Tai Chi, duas a três vezes por semana, sempre ao ar livre e 

com duração média de uma hora10. Nesses encontros também estão presentes outros 

praticantes do Tai Chi. 

Os registros da prática constituem-se de filmagens, fotografias e de anotações 

em que estão registradas impressões, descobertas e aprendizados com relação à 

experiência por mim vivenciada. Para tanto, os parâmetros levados em conta no que diz 

respeito às impressões são as lembranças, os sentimentos que afloram, além das 

percepções e motivações que me atingiam no momento da prática. Com relação às 

descobertas, procurava me perceber no tocante às tensões, atenção e concentração, 

relaxamento, tônus muscular e qualidade da emissão vocal. Também busquei estar 

atenta aos aprendizados decorrentes da prática e como a utilização desses recursos 

                                                 
10 As aulas aconteceram na Praça da Caixa d’água de Ponta Negra, no Campus da UFRN e no Bosque dos 
Namorados, na cidade do Natal – RN, e foram ministradas pelos professores Marco Antônio Rocha da 
Silva, mestre Sensei de Aikido e mestre de Tai Chi Chuan, que mantém na cidade do Natal o DHARMA, 
espaço para a prática da meditação, Yoga, Tai Chi Chuan e Aikido; e Flávio Ferreira, graduado em 
Educação Física pela UFRN, é massagista, personal trainer e mestre de Tai Chi, dissemina a prática há 15 
anos.  
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reflete, tanto em meu dia a dia como em minha prática profissional; como é o caso da 

respiração, por exemplo. Além disso, tentei me observar durante ensaios e 

apresentações na expectativa de perceber eventuais mudanças em meu fazer que 

pudessem ter alguma relação com a prática do Tai Chi. 

Este registro também considera a pesquisa teórica que vem sendo realizada. 

Durante a prática do Tai Chi e dos momentos de trabalho como atriz, busquei tecer 

relações entre a teoria e o fazer, entre os princípios do Tai Chi e minha vivência 

artística. Portanto, o trabalho aqui apresentado refere-se a um estudo de natureza 

qualitativa que considera a experiência do corpo na prática do Tai Chi como uma 

referência para dialogar e refletir acerca da preparação do ator.  

Eugenio Barba nos diz que o uso social do corpo é essencialmente produto de 

uma cultura. Ele conhece apenas as perspectivas e usos para o qual foi educado. 

Portanto, o corpo, além de natureza, é também cultura. Existe uma relação de simbiose 

entre corpo e meio11. O corpo, além de produtor, é também produto de determinada 

cultura e varia de acordo com as circunstâncias e o meio. A cultura condiciona o corpo. 

Por exemplo, existem gestos e movimentos tão próprios de certas tradições que pessoas 

de tradições diferentes não conseguem se apropriar, pois, normalmente, temos mais 

facilidade de entender o que está mais próximo de nós, o que nos é familiar. 

A fim de proporcionar ao corpo experiências diferentes das por ele conhecidas, 

podemos possibilitar-lhe outras formas, modelos e padrões corporais e até mesmo 

culturais. “É este caminho que faz com que os atores descubram sua própria vida, sua 

própria independência e sua própria eloquência física” (BARBA in BARBA; 

SAVARESE, 1995, p. 245). Penso que investigar uma prática corporal pouco comum 

na cultura ocidental e distante de minhas práticas corporais cotidianas pode contribuir 

com a pesquisa aqui proposta, pois, na medida em que me proporciona uma experiência 

corporal inédita, permite também que eu repense meu próprio corpo e os “usos que faço 

dele”.  

A experiência compreende processos de aprendizagem a partir da ação. Os 

processos educativos não atingem somente a esfera do ensino convencional, mas 

ocorrem também na vida em sociedade, na família, na escola e na arte, e podem mais do 

                                                 
11 Meio cultural: "Contexto em que há uma interação entre o indivíduo ou entre o grupo e o conjunto de 
fatores intelectuais, artísticos, éticos e espirituais. Os fatores intelectuais, artísticos, éticos e espirituais 
atuam por meio de pessoas e de instituições, condicionando os modos de vida." (cf. Unesco). 
<http://ww.inep.gov.br/pesquisa/thesaurus/thesaurus.asp?te1=150049&te2=30643&te3=30644>. Acesso 
em 17 de dezembro de 2010.   
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que apenas satisfazer anseios artísticos. “No processo de construção do conhecimento é 

preciso partir dos próprios homens, de seu processo de vida real” (LOMBARDI, 2006, 

p. 197).  

Uma pesquisa, seja ela qual for, pode nos levar a aprender com a experiência. 

No âmbito das artes cênicas, é possível adquirir conhecimento a partir da prática cênica 

e da reflexão referente a essa prática. Portanto, o aprendizado pela experiência constitui 

um desafio metodológico. No estudo aqui proposto o desafio é ainda maior, já que o 

pesquisador está diretamente envolvido. Consequentemente, “o olhar do investigador 

também passa por seu corpo, suas emoções e seu fazer” na medida em que o foco dessa 

pesquisa é o trabalho prático e técnico do ator (TELLES, 2007, p. 228). Nesse sentido, 

percebo que há um enfrentamento de ordem metodológica: como o pesquisador deve se 

colocar se ele próprio é objeto de investigação? 

Apesar de reconhecer essa tensão e as implicações decorrentes deste 

imbricamento muito direto da pesquisadora com o objeto pesquisado, acredito que isso 

não inviabiliza a reflexão sobre o objeto, mas sim, coloca-me diante de uma tarefa, pois 

a experiência pode ser encarada como atitude de pesquisa: “A análise de um processo, 

no qual estamos inseridos como partícipes, é demarcada pelo conjunto de atividades 

vivenciadas por nós na experiência. Esta vivência é única para cada pessoa e possibilita 

que cada um possa fazer uma explicação diferenciada sobre uma dada experiência” 

(TELLES, 2007, p. 228). No caso do ator, seu fazer implica na reflexão acerca de suas 

experiências profissionais, portanto, um estudo teórico como o aqui apresentado 

pressupõe a reflexão acerca da prática que se pretendeu investigar.  

Visto que a arte do ator se aprende também na investigação prática de cada dia, 

torna-se cada vez mais comum, no teatro, a busca de princípios que orientem o trabalho 

do ator. As investigações realizadas com esse intuito levaram à fundação de inúmeros 

teatros laboratórios, ambientes nos quais, especialmente atores, realizam pesquisas 

voltadas principalmente para a interpretação e a encenação (PAVIS, 2007). O termo 

“laboratório” empregado nessa perspectiva indica que o ator tem a chance de se tornar 

pesquisador de si, aprender a partir da análise de suas próprias experiências na medida 

em que observa a si mesmo. Diante do exposto, é preciso criar as condições necessárias 

para o desenvolvimento da pesquisa, fato que cabe somente ao artista-investigador, que 

deve assumir uma postura de comprometimento com relação à investigação e seus 

desdobramentos artísticos. Portanto, no caso do ator, esse processo pode levar à reflexão 

de sua prática, que tem como base seu próprio corpo.  
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Sendo a experiência da ordem do sensível, ela antecede qualquer teorização e é 

o ponto de partida para a reflexão. A experiência favorece a produção do conhecimento 

a medida que torna possível rememorar e resignificar o corpo, atribuir outros sentidos 

ao vivido e reforçar a compreensão no campo das artes cênicas. Portanto, a experiência 

é viável para a pesquisa aqui apresentada na medida em que possibilitou a vivência 

corpóreo-sensorial dos procedimentos propostos e a reflexão acerca dessa experiência. 

A reflexão sobre a experiência também vai ao encontro das inquietações do teatro, em 

busca de princípios que orientem o trabalho do ator.  

Além dos procedimentos de ordem prática, a proposta metodológica, como já foi 

dito anteriormente, inclui também o diálogo com autores que discutem a temática deste 

trabalho. Realizamos então um levantamento bibliográfico na intenção de averiguar 

possíveis produções com as quais poderíamos estabelecer uma interlocução com o 

nosso objeto de interrogação. Foram realizadas pesquisas no banco de dados virtual da 

Capes, da USP, da Universia12, do Domínio Público e do Programa de Pós-Graduação 

em Teatro da UDESC. Além dessas, também foram pesquisadas as bibliotecas do 

Instituto de Artes da Unicamp e do Lume Teatro. A pesquisa foi realizada a partir das 

palavras-chave: Corpo sem Órgãos, Tai Chi e Artaud. Além disso, investigamos os 

Anais da Abrace publicados a partir de 2003. Ainda foram pesquisados periódicos na 

área de artes. 

Com relação ao Tai Chi encontramos principalmente estudos acadêmicos da área 

da saúde. Também localizamos dissertações e teses que perpassam, tangenciam ou 

abordam os possíveis desdobramentos contemporâneos do conceito de corpo sem 

órgãos. Mas a pesquisa realizada nos bancos virtuais acima citados teve o intuito de 

ampliar a pesquisa para além das discussões referentes ao corpo sem órgãos.  

A partir da palavra-chave “Artaud” encontramos um elevado número de 

pesquisas acerca de Antonin Artaud e sua obra. Embora muitos dos vinte e cinco 

estudos localizados tragam discussões pertinentes e relevantes com relação à pesquisa 

aqui apresentada, apenas nove deles são da área das artes cênicas e somente dois desses 

interessam diretamente a esta pesquisa: A técnica de Tai Ji Quan como suporte para o 

desenvolvimento das habilidades psicofísicas do dançarino contemporâneo (2005), 

dissertação de Ana Cristina Coelho Brandão e O Aikido e o corpo do ator 

contemporâneo (2009), dissertação de Renata Mazzei Batista.  

                                                 
12 Rede de corporação e colaboração universitária de língua espanhola e portuguesa. Para mais 
informações acessar: <www.universia.net>.   
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A ideia central desse primeiro estudo consiste na aplicação de conceitos da 

dança moderna conjugados aos princípios do Tai Chi, visando proporcionar 

instrumentos técnicos expressivos para o dançarino contemporâneo em seu processo 

criativo e construções poéticas, além de contribuir para uma (re) descoberta do corpo 

como unidade psicofísica e o desenvolvimento do autoconhecimento corporal.  

O segundo estudo procura um diálogo entre os princípios técnicos e filosóficos 

do Aikido, arte marcial japonesa, com os princípios e métodos desenvolvidos por 

Meyerhold, Laban, Barba e Grotowski com o objetivo de criar procedimentos que 

auxiliem à preparação corporal do ator, a sua criação artística e à busca de formas de 

transposição do corpo cotidiano para o corpo em Estado Cênico. Esses dois trabalhos 

constituem parte do referencial teórico do segundo capítulo desta dissertação e é 

interessante enquanto suporte teórico, pois abordam a utilização de técnicas marciais na 

preparação do artista da cena.  

O estudo ora apresentado está dividido em quatro capítulos. O primeiro deles 

apresenta em que circunstâncias históricas e pessoais Artaud idealizou a terminologia 

corpo sem órgão e contextualiza o modo como o corpo vem sendo pensado no campo 

das artes cênicas. O segundo capítulo, assim como o primeiro, traça um panorama 

histórico, mas desta vez referente à prática do Tai Chi e apresenta também os 

fundamentos que orientam sua prática. O terceiro capítulo discute a experiência e sua 

relação com a tomada de consciência, relacionando isso à prática cênica. O quarto 

capítulo traz a descrição e reflexão acerca de minha experiência no Tai Chi, tecendo 

sempre intercessões com minha prática de atriz e com a ideia artaudiana de corpo sem 

órgãos. 
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2 CORPO SEM ÓRGÃOS: A DANÇA ÀS AVESSAS 

 

Os teatros não se assemelham nas suas 
representações, mas nos seus princípios.  

(Eugenio Barba) 
 

Até muito recentemente, na tradição filosófica ocidental era negado ao corpo sua 

fragilidade, vulnerabilidade e finitude. Nietzsche (1844 – 1900) foi um dos pensadores 

ocidentais que primeiro questionou o pensamento vigente com relação ao “existir”, no 

momento em que uniu o mundo da essência à existência. No entanto, é Merleau-Ponty 

(1908 – 1961) que vai instituir uma nova ontologia, cuja matriz é o corpo a partir de 

uma consciência encarnada no mundo ao qual estamos sensivelmente ligados, não 

podendo desprender-nos inteiramente, como previa a tradição filosófica anterior 

(TIBÚRCIO, 2005). Assim, entre corpo e espírito, encarando a vida humana não só 

como espiritual, mas também corpórea, “o século XX restaurou e aprofundou a questão 

da carne, isto é, do corpo animado” (MERLEAU-PONTY apud COURTINE, 2008, p. 

07). 

O corpo humano é um “objeto” histórico e político. Em cada época ele é 

construído racionalmente enquanto objeto. O sujeito é um processo social, histórico, 

econômico e cultural. Segundo Quilici (2004), Antonin Artaud compreendeu que a ordem 

social está fortemente firmada nas formas de intervenção sobre o corpo, antecipando-se a 

autores como Foucault, Deleuze e Guattari. Artaud viveu em um período em que a 

sociedade estava profundamente apoiada no que Foucault (1995) chama de instituições 

disciplinares, instituídas.  

 

[...] quando se elaboraram por todo o corpo social, os processos para repetir 
os indivíduos, fixá-los e distribuí-los espacialmente, classificá-los, tirar deles 
o máximo de tempo, e máximo de forças, treinar seus corpos, codificar seu 
comportamento contínuo, mantê-los numa visibilidade sem lacuna, formar 
em torno deles um aparelho completo de observação, registro e notações, 
constituir sobre eles um saber que se acumula e se centraliza. A forma geral 
de uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis e úteis, através de um 
trabalho sobre seu corpo (FOUCAULT, 1995, p. 207). 

  

Desde criança, Artaud sentiu em seu corpo a disciplina das instituições religiosas e 

estatais de seu tempo e, mesmo em casa, a educação era muito rígida e conservadora. 

Desde a infância, devido à saúde frágil, Artaud frequentou hospitais e teve o corpo 

submetido a dolorosos tratamentos. Seus males físicos e mentais tiveram início aos cinco 
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anos de idade, após ter sido acometido por uma meningite13. Na infância e adolescência, 

quando pensou em se tornar padre, estudou no Colégio Marista Sagrado Coração. Seu 

primeiro contato com uma instituição psiquiátrica foi por volta dos dezenove anos, após 

uma tentativa de suicídio - a primeira de muitas internações. Aos vinte e três anos, Artaud 

mudou-se para Paris em companhia do pai para tratar seus “males”. Nessa ocasião 

prescreveram-lhe ópio pela primeira vez. O ópio e o láudano vão acompanhar Artaud por 

toda a vida, agravando ainda mais seu frágil estado de saúde.  

Os sofrimentos físicos e psicológicos, sua trajetória por hospitais psiquiátricos, a 

dolorosa relação com as instituições disciplinares, marcaram profundamente sua vida e 

sua arte. Muitos de seus escritos expressam a revolta com relação às instituições “que 

intervém sobre o corpo do homem, a partir de seu confinamento em espaços rigidamente 

controlados” (QUILICI, 2004, p. 202).  

Artaud viveu, em seu próprio corpo, o apogeu do período moderno, um 

momento de violenta política da civilidade e de controle dos corpos. Vítima de uma 

política psiquiátrica a base de choques elétricos, entorpecentes e camisas de força, Artaud 

teve seu corpo torturado. A violência física foi amplamente utilizada no interior das 

instituições disciplinares. Nas fábricas, operários que não produzissem o esperado ou se 

manifestassem contra a ordem estabelecida, sofreriam represálias dolorosas. Nas prisões e 

hospitais psiquiátricos a tortura era prática comum para a “regeneração” e “civilização” 

dos corpos. E mesmo nas escolas, alunos considerados preguiçosos, “burros” e rebeldes 

eram castigados corporalmente com frequência.  

Nesse contexto, a modernidade aperfeiçoou os mecanismos de controle social. 

Instituições como fábricas, prisões, manicômios, escolas e exército são responsáveis pelo 

controle de corpos produtivos, ociosos, perigosos e rebeldes. Segundo Berman (1987), é a 

partir do século XX que o processo de modernização se expande amplamente por todo o 

mundo e a arte e os pensamentos modernos desenvolvem-se espetacularmente. A 

modernidade diz respeito a um ideal de civilização. Ser moderno não é um conceito, 

mas uma atitude, uma maneira de ser. A modernidade traduz a vontade ocidental de 

uma “civilização perfeita” caracterizada pelo pensamento racional e linear. Isso 

provocou mudanças nos costumes, na cultura e nas políticas de forma mais intensa, 

                                                 
13 Possivelmente seus problemas de saúde tinham relação com a sífilis paterna. Provavelmente os males 
sifilíticos do pai proveem de hábitos familiares. Os Artaud, família de comerciantes, viviam em Marselha, 
cidade portuária.  
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principalmente a partir do século XIX, quando surgem as instituições disciplinares com 

o objetivo de controlar e “civilizar” os corpos.  

Contudo, a sensibilidade de Artaud fez com que ele percebesse formas muito mais 

sutis de controle social. O corpo é disciplinado por certas instituições, mas também tem 

uma organização social. Esse corpo organizado em função de padrões sociais torna-se 

dócil, adaptado, produtivo, funcional. A ordem social está baseada em formas de 

intervenção sobre o corpo, muitas vezes violentas. Contudo, esta violência nem sempre é 

sentida com tanta clareza e evidência, como no caso das instituições disciplinares. Esta 

violência silenciosa formata o corpo e o mantém restrito a suas possibilidades utilitárias. 

No entanto, como consequência direta de suas conquistas, a partir do momento em que o 

poder instituído produziu este efeito, “emerge inevitavelmente a reivindicação de seu 

próprio corpo contra o poder, a saúde contra a economia, o prazer contra as normas 

morais da sexualidade, do casamento, do pudor. E, assim, o que tornava forte o poder 

passa a ser aquilo por que ele é atacado” (FOUCAULT, 1979, p. 146).   

Embora o poder exercido sobre o corpo pelas instituições disciplinares tenha 

possibilitado a consciência e o domínio do corpo por parte do homem moderno, esta 

forma de controle social permanece para além dos muros das fábricas, prisões, hospitais e 

escolas. A própria cultura14 condiciona nossos costumes, nossos hábitos cotidianos e 

nosso corpo. O que ele deve ou não fazer e como deve se comportar. “Nunca, quando é a 

própria vida que nos foge, se falou tanto em civilização e cultura. [...] uma cultura que 

nunca coincidiu com a vida e que é feita para dirigir a vida” (ARTAUD, 1984, p. 15). 

Portanto, nesse cenário, uma arte renovada poderia contribuir para despertar os homens 

do estado de caos ao qual estavam submetidos. Para Artaud, essa é a função social da arte. 

“Artaud pretendia realizar sua revolução considerando sua época e o contexto no qual 

está imerso, propondo uma nova ordem, ou talvez seja melhor dizer, retomando uma 

antiga ordem mítica, ontológica” (SCHEFFER, 2003). Aqui é possível notar o caráter 

modernista dos ideais artaudianos.  

O modernismo surge durante a revolução industrial, um momento muito 

particular do capitalismo e da chamada modernidade. Um período de guerras, anseios e 

questionamentos.  

O movimento modernista, que despontou no século XIX na Alemanha e 

rapidamente se difundiu pelo mundo, ganhou conotações múltiplas, derivadas das 

                                                 
14 Cultura, “sistema de atitudes, valores e significados compartilhados, e as formas simbólicas 
(desempenhos e artefatos) em que se acham incorporados” (BURKE apud THOMPSON, 2002, p. 17). 
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circunstâncias históricas, econômicas, sociais e culturais de cada lugar. Assim, aplicou- 

-se aos variados movimentos literários e artísticos, como cubismo, expressionismo, 

futurismo, surrealismo, construtivismo, dadaísmo, entre outros, que, entre fins do século 

XIX e início do XX, essencialmente na Europa, questionaram e desconstruíram os 

sistemas estéticos da arte consagrada15. O modernismo refletia as ideias contra o status 

literário vigente e a arte decorativa produzida nas academias, típica da Belle Époque16. 

Nesse período, a Europa e os Estados Unidos viviam os tempos modernos com todo 

vigor e produziam uma arte engajada, de quebras e rupturas com as escolas 

predecessoras17. 

A arte moderna se consolida ideologicamente sobre o conceito de protesto. Tal 

conceito não diz respeito somente à política, mas também à revolta de cada um em 

relação ao mundo e a si próprio. Artaud viveu o auge dos tempos modernos e inclusive 

chegou a integrar o movimento surrealista. Artaud era um homem de seu tempo, 

engajado, de ideias radicais e essencialmente modernas. Artaud aponta a necessidade de 

um teatro que explore a nossa sensibilidade nervosa, que nos desperte fisicamente: 

nervos e coração. Para tanto, o teatro precisa ser renovado: gravidade, urgência e 

violência são os elementos que esse “novo” teatro deve explorar. 

Eleonora Duse (1858-1924), famosa atriz italiana do início do século XX, assim 

como Artaud, também questiona o teatro e a atuação de sua época, a limitação artística e 

corporal de seus contemporâneos. Segundo a atriz, era preciso destruir o teatro para que 

ele pudesse se salvar. Todos os atores e atrizes deveriam morrer de peste18. Artaud 

também faz menção à peste. Ao se referir ao teatro, ele o compara à peste, não somente 

                                                 
15 As Vanguardas europeias podem ser organizadas da seguinte forma: cubismo e expressionismo se 
aproximam, assim como dadaísmo e futurismo. Todos eles contribuindo para o posterior surgimento do 
“espiritonovismo” e do surrealismo, cronologicamente, o último movimento de vanguarda da Europa, ao 
qual, inclusive, Artaud foi vinculado. As vanguardas, cujos limites cronológicos vão do final do século 
XIX até a década de 1940, aproximadamente, representaram o espírito polêmico e experimentalista da 
“belle époque”. “Mais do que simples tendência, a vanguarda representa a mudança de crenças 
experimentadas no pensamento e na arte do mundo ocidental” (TELES, 1997, p.82). 
16 “A Belle Époque é normalmente compreendida como um momento na trajetória histórica francesa que 
teve seu início no final do século XIX, mais ou menos por volta de 1880, e se estendeu até a eclosão da 
Primeira Guerra Mundial, em 1914. [...] Esta era é até hoje relembrada como uma época de [...] 
transformações, avanços e paz entre o território francês, onde este movimento se centralizou, e os países 
europeus mais próximos. Surgem novas descobertas e tecnologias, e o cenário cultural fervilha [...]. 
Mudanças profundas marcam o cotidiano [...], provocadas pelo aparecimento de novas tecnologias como 
o telefone, o telégrafo sem fio, o cinema, a bicicleta, o automóvel, o avião, entre outras invenções. Paris 
se torna o centro cultural mundial, com seus cafés-concertos, balés, operetas, livrarias, teatros, boulevards 
e a alta costura inspirando e influenciando várias regiões do Planeta” (SANTANA, 2009). Disponível em: 
<http://www.infoescola.com>. Acesso em: 29 Nov. 2009. 
17 (SILVA, 2005). Disponível em: <http://www.prp.ueg.br>. Acesso em: 31 Mai. 2010.  
18 Disponível em: <http://historiadoteatroelt.blogspot.com/2008/10/dimenso-utpica-da-potica-
craiguiana.html>. Acesso em: 05 Jun. 2010.  
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por ambos atuarem sobre as coletividades, mas também devido a seu caráter 

transformador. Teatro enquanto ação curativa, transformação alquímica. Assim como na 

peste, a transformação pelo teatro se dá através do contágio19. Artaud propõe um Teatro 

da Crueldade, cruel como a própria vida. “Parece-me que a criação e a própria vida só se 

definem por uma espécie de rigor, portanto de uma crueldade básica que leva as coisas a 

seu fim inelutável, seja qual for o preço” (ARTAUD, 1984, p. 133).  O Teatro da 

Crueldade foi idealizado com o intuito de “devolver ao teatro a noção de uma vida 

apaixonada e convulsa; e é neste sentido de rigor violento, de condensação extrema dos 

elementos cênicos, que se deve entender a crueldade sobre a qual ele pretende se 

apoiar” (p. 154). 

O teatro está acima de qualquer categoria, sua dimensão artesanal proporciona o 

encontro entre a vida e a morte. Segundo Brook (2000) o teatro deve combinar a 

criatividade e o caráter mutável da vida. Até hoje, talvez o inglês Peter Brook (1925) 

tenha sido o teatrólogo que mais se aproximou dos ideais artaudianos. Tanto Artaud 

quanto Peter Brook buscaram encontrar novos caminhos que levassem ao verdadeiro 

teatro, descobrir novas formas de relação entre artistas que compõe um grupo e entre 

artistas e público. De acordo com Brook (2000), o teatro não está restrito ao edifício 

teatral ou ao texto e aos atores, aos estilos ou formas, a essência do teatro está no 

momento presente. A partir de elementos concretos, o ofício teatral consiste em 

estabelecer com o público relações que funcionem, liberar no “presente um potencial 

coletivo de pensamentos, de mitos e traumas que estava oculto” (BROOK, 2000, p. 69). 

O teatro integra no presente o passado e o futuro, distancia-nos do que está ao nosso 

redor e nos aproxima do que está longe. Brook (2000) diz que o teatro deve ser 

inesperado, levar a verdade através da surpresa, da excitação. O que importa é a verdade 

no momento presente.  

Assim como Artaud, Brook (2000) vê o teatro como a ponte entre o mundo 

cotidiano e o mundo invisível, normalmente ignorado por nossos sentidos. Assim, a 

forma é o espírito que se faz carne, o virtual que se torna manifesto. O mundo visível é 

                                                 
19 Podemos controlar a respiração, assim como os pensamentos e a consciência, mas não podemos controlar 
a circulação sanguínea ou a digestão, por exemplo. É nesse momento que Artaud (1984) compara o teatro e 
a peste. Segundo ele, “os dois únicos órgãos realmente atingidos e lesados pela peste, o cérebro e os 
pulmões, são os que dependem diretamente da consciência e da vontade. [...] Assim, a peste parece 
manifestar sua presença naqueles lugares, afetar todos os lugares do corpo, todas as localizações do 
espaço físico, onde a vontade humana, a consciência e o pensamento estão a um passo de se 
manifestarem” (p. 32). É justamente nesses pontos que o teatro vai atuar de maneira mais direta, na 
respiração e na consciência, com consequentes desdobramentos por todo corpo, como na peste. É o que 
veremos a seguir, no decorrer dessa dissertação. 
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fluido, está em constante movimento e como na vida suas formas vivem e morrem. O 

teatro é sobre a vida, deve se dedicar a aspectos cotidianos, conter substâncias e 

significados provenientes da experiência humana. A experiência teatral, essencialmente 

humana, está diretamente relacionada à época em que é produzida. O local, o contexto 

social e político, o pensamento e a cultura dominantes, os problemas e as inquietações 

que afligem as pessoas influenciam na criação dessa ponte entre o cotidiano e o mundo 

invisível.  

O Teatro da Crueldade, que se dirige ao homem e a todo seu organismo, é 

rigorosamente pensado com relação a todos os elementos da teatralidade. As temáticas 

abordadas, que devem corresponder “à agitação e a inquietude característica de nossa 

época”, são “materializadas” a partir da utilização dos elementos cênicos, como também 

fisicamente através dos movimentos, expressões e gestos do ator em cena (ARTAUD, 

1984, p. 154). “Será restabelecida uma comunicação direta entre o espectador e o 

espetáculo, entre ator e espectador, pelo fato de o espectador, colocado no meio da ação, 

estar envolvido e atravessado pela ação” (p. 123).  

Tanto para Artaud (1984) quanto para Brook (2000), o teatro possibilita a 

comunicação mais profunda, que vai além das palavras e do contato físico. Que 

transcende os sistemas de valores e comunica a todos harmoniosamente.  

O teatro é fundamental para que se estabeleça essa relação “invisível” entre os 

homens. É preciso estimular o público, falar à imaginação dos espectadores, favorecer 

sua participação ativa no espetáculo. O espectador deve deixar o teatro diferente do que 

era quando ali entrou. Segundo Oida (1992), o ator deve transmitir verdades que de 

outro modo permaneceriam ocultas e deve estar ciente dessa responsabilidade, trabalhar 

para se comunicar com os outros, num nível mais profundo, da intenção e da energia. 

Mas como chegar a essa tão falada comunicação?  

O Teatro da Crueldade contagia, age no espectador através do corpo, 

despertando sua sensibilidade. Um teatro transparente, de efeitos minuciosamente 

calculados, gestos ativos, absolutos, densos, seguros e duradouros. Artaud desejava uma 

tempestade física, um teatro revelador da matéria. Essencialmente físico, no Teatro da 

Crueldade, a comunicação se dá através do corpo dos atores em cena e dos espectadores 

também, na medida em que são despertados seus sentidos - visão, audição, olfato e tato 

- levando-os a interagir física e emocionalmente com a cena.  

Uma vez que o corpo no teatro se caracteriza por sua presença e não por sua 

capacidade de significar, o ator, enquanto corpo, torna-se consciente de sua capacidade 
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de afetar. No teatro, o corpo deve afetar o espectador menos com informações do que 

como comunicação. Essa comunicação acontece por meio do contágio. A comunicação, 

como o contágio por bactéria ou vírus, por exemplo, não é transmissão de informações. 

Antes equivale a uma fusão, uma participação mimética que a emancipa do discurso 

verbal (LEHMANN, 2007). 

De acordo com Stelzer (2010), o Teatro da Crueldade corresponde a um 

grandioso projeto de insurreição física. O teatro é o espaço no qual se refaz a vida, 

portanto, também, no qual se refaz o corpo. “Trata-se de transformar a cena onde o 

homem, e não só o ator, possa refazer a própria anatomia, possa reconstruir um corpo” 

(STELZER, 2010, p. 50). Segundo Grotowski in Grotowski, Flaszen e Barba (2007), 

tal fenômeno caracteriza-se por nascimento duplo e compartilhado. O ator renasce não 

somente enquanto ator, mas também como homem. Por conseguinte, o corpo físico, 

tanto do ator quanto do espectador, é o espaço da arte. 

Este corpo, espaço da arte, é também habitado pela cultura, por uma ordem 

social, que agencia seus afetos, sensações, impulsos e desejos. Portanto, como pode 

comunicar um corpo submetido a juízos de valor, marcado moral e socialmente?  De 

acordo com Artaud, para que o corpo comunique, faz-se necessária sua reconstrução. 

Para tanto, é preciso um saber que deve ser rigorosamente construído e que, através de 

processos de sutilização da percepção e da consciência, libere o corpo de certas formas 

sedimentadas. “Arte como operação de ‘refazer-se’, através de uma experimentação 

rigorosa e às vezes cruel. Cruel porque o artista deve cultivar uma determinação sem 

limites, uma entrega absoluta, alcançar a mobilização total de si, colocando-se em jogo 

sem subterfúgios”. Cruel porque a criação deste “novo” corpo depende de uma 

decomposição, de uma destruição dos obstáculos. “Criar espaços para a vida, eis o que 

evoca a ideia do ‘corpo sem órgãos’. Espaços que implicam no esvaziamento de certas 

representações do interior do corpo” (QUILICI, 2004, p. 199). Para Artaud, os órgãos 

correspondem aos automatismos e bloqueios que condicionam o corpo ao longo da vida.  

Artaud atribui à dificuldade de comunicação do corpo, não só aos padrões 

corporais adquiridos, mas também à linguagem verbal demasiadamente limitada, 

através da qual não é possível expressar a infinidade de sensações corporais. Além 

disso, na modernidade, a dificuldade se agrava na medida em que o número de 

informações e estímulos que atingem o corpo se multiplica a cada dia. Ao propor o 

Teatro da Crueldade, Artaud está propondo uma nova linguagem através da qual a 

comunicação se processa mais intensamente. O ator é apenas mais um elemento dessa 



28 
 

 
 

linguagem. Seu corpo, “sem órgãos”, deve ser capaz de codificar cada um de seus 

gestos, não deixar nada ao acaso. Deve saber, no momento adequado, emitir o signo 

exato. É por essa razão que o ator artaudiano deve ser atento, confiante e livre, porque 

seu trabalho é explorar suas possibilidades extremas. Para tanto, o ator deve buscar ter 

domínio técnico de si, tal “domínio implica em reconhecer como o corpo conhece, para 

ensinar-lhe o que é necessário aprender e a fim de que ele responda e corresponda, 

sobretudo com organicidade (princípio da eficiência técnica), à expressão desejada” 

(MACHADO, 2006, p. 95). O ator deve também ampliar seu repertório gestual através 

da “incorporação e vivência de caminhos antes inexplorados, acenando, pelo treino de 

novos hábitos assim adquiridos, com um novo corpo, pronto para reações afinadas, tal 

qual um instrumento” (AZEVEDO, 2004, p. 143) 20. 

Artaud propõe uma descolonização do corpo, uma desorganização programada 

dos padrões corporais. A prática corporal, física e vocal, sua transfiguração, sua 

reinvenção, corresponde ao treinamento sobre si mesmo na tentativa de amparar o corpo 

ante aos automatismos ao qual está submetido. O treinamento no teatro, na perspectiva 

artaudiana, tem por finalidade, entre outras coisas, que o ator, a partir de uma prática e de 

um treino contínuos, conquiste um corpo disposto para novas possibilidades, disponível 

para exercitar as mais diferentes linguagens cênicas e para que desenvolva uma 

consciência de seu corpo e dos padrões corporais por ele adquiridos com o passar dos 

anos. Os elementos motores do corpo, mais do que quaisquer outros, tendem a organizar-

se e a se solidificar. O treinamento coloca o ator frente a frente com seu próprio corpo, 

permitindo que o intérprete tome consciência do uso que faz de si. Assim, Artaud propõe 

a destruição das estruturas, dos esquemas. É necessário conhecer o corpo e para tanto é 

preciso que o ator se desapegue de seus hábitos corporais. Que permita, ao corpo 

sensível, os menores impulsos. Que ele pense com o corpo, perceba as formas 

produzidas, sua origem, seu desenvolvimento e desempenho, e compreenda 

corporalmente o caminho da energia. “O corpo deve desenvolver essa capacidade de 

comunicar de forma precisa, como um atleta desenvolve sua musculatura para uma 

função específica” (COPELIOVITCH, 2003, p. 06).  

O treinamento físico para o ator tem por finalidade fazer dele um atleta afetivo. “O 

termo ‘atletismo afetivo’ aparece em O Teatro e seu duplo para definir que o bom ator é 

                                                 
20 É nesse aspecto que o trabalho de Grotowski se aproxima dos ideais de Artaud. Contudo, as ideias 
artaudianas, ao contrário das grotowskianas, têm escasso significado metodológico, pois “não são o 
produto de uma pesquisa prática de longa duração” (GROTOWSKI, in GROTOWSKI; FLAZEN; 
BARBA, 2007, p. 111). 
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aquele que se aquece mais pela alquimia dos sentidos e pela linguagem do corpo do que 

pelas palavras e representação do texto” (GALENO, 2005, p. 25). O atleta afetivo 

trabalha rigorosamente seu corpo. O que lhe permite transmitir, de forma consciente, o 

invisível através de seus movimentos e ações em cena. Para Artaud, o corpo do ator é 

responsável por transmitir ao público a energia transformada em emoção. O atleta 

afetivo fustiga “o que há de invisível e o que ferve por baixo da pele dos corpos e da 

cultura” (p. 125). 

Contudo, embora aponte a necessidade e defenda um treinamento rigoroso para 

o ator, Artaud não sistematizou qualquer método ou técnica de trabalho como fizeram 

outros antes e depois dele. A partir da primeira metade do século XIX, têm início no 

teatro ocidental as primeiras experiências de sistematização de um treinamento físico 

para o ator. Principalmente a partir do advento do movimento modernista que procurava 

romper com a arte naturalista e com a supremacia do texto dramático e do encenador, 

que conduziam todos os demais elementos que constituem o espetáculo teatral. O cantor 

e ator francês François Delsarte (1811-1871) foi o pioneiro. Estudou o corpo humano 

anatomicamente e confeccionou sistemas e gráficos gestuais. Na segunda metade do 

século XIX, as inquietações com relação ao trabalho do ator, do músico suíço Emile 

Jaques-Dalcroze (1869-1950), levaram-no à descoberta do senso rítmico muscular, que 

o conduziu a criar a ginástica rítmica, que não é ginástica, tão pouco uma técnica, mas 

um conjunto de exercícios para liberar, reabilitar e reeducar o corpo.  

Contudo, é somente no início do século XX, mais precisamente nas primeiras 

décadas, que o artista de teatro francês, Jacques Copeau (1879-1849), propõe que a 

formação corporal do ator torne-se sistemática a partir de um treinamento. Copeau 

concebeu uma escola de treinamento, na qual os alunos aprendiam a ginástica rítmica de 

Dalcroze, esportes como a esgrima, além da dança, acrobacias e cambalhotas (ASLAN, 

2005).  

Charles Dullin (1885-1949), artista francês que trabalhou com Copeau, também 

defendia o treinamento plástico para o ator, mas não desenvolveu um método, apenas 

organizou alguns exercícios simples para aguçar os cinco sentidos. No entanto, até esse 

momento, ainda se mantinha demasiada fidelidade ao texto dramático, portanto, a 

personagem adquiria mais importância que o ator. Mas com o advento do século XX, o 

“texto teatral começa a perder sua primazia, passando o foco da personagem para o 

ator” (BATISTA, 2009, p. 139). No mesmo período Gordon Craig (1872-1966) 

questiona a presença do ator, de seu corpo como matéria artística. Ele ambiciona uma 
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supermarionete,21 que não sendo humana estaria esvaziada de emoções e vaidades. 

Portanto, um corpo totalmente adaptado às expectativas e exigências do meio teatral.     

O primeiro, de fato, a propor uma sistematização foi o artista russo Constantin 

Stanislavski (1863-1938) que aplicou um treinamento muito semelhante ao de Dullin, 

também no que diz respeito à plasticidade do movimento, e à rítmica de Dalcroze, no 

que se refere à energia interna que orienta o movimento. Stanislavski acreditava que as 

qualidades do ator nascem espontaneamente da intuição, mas também podem ser 

atingidas a partir de um trabalho contínuo do ator sobre si mesmo. Portanto, o ator deve 

trabalhar seu material, quer dizer, seu próprio corpo, a partir de elementos diversos 

(ASLAN, 2005). 

No entanto, embora a proposta stanislavskiana independa das escolhas estéticas 

e/ou poéticas do diretor, Stanislavski defende a representação de acordo com a linha física 

da personagem. Ou seja, por mais que o ator trabalhe a partir de aspectos exteriores, seu 

trabalho ainda está muito pautado no texto dramático. Por meio da elaboração das 

diversas ações físicas da personagem a partir das circunstâncias dadas no texto, desde a 

mais simples até a mais complexa, o ator, segundo a lógica e coerência da cena, deverá 

reuni-las, dando origem ao fluxo de vida da personagem. Entretanto, por mais que o ator 

trabalhe com base no texto dramático, de acordo com a linha física da personagem, 

ainda assim, Stanislavski reconhece que o trabalho do ator deve estar pautado em sua 

experiência e personalidade. O ator não deve abandonar seu eu interior, ignorar suas 

experiências enquanto estiver empenhado nesse trabalho de “composição exterior”, mas 

deve também partir de si próprio, pois o objetivo ainda é “retratar a vida humana no 

palco” (BATISTA, 2009, p. 139).  

Embora a proposta de Stanislavski em princípio pareça contraditória, ela é 

bastante coerente, posto não ser possível para o ator abdicar de suas experiências 

pessoais no momento da criação, pois elas também fazem dele, o que ele é. Além disso, 

o objetivo de Stanislavski era representar no palco a vida tal como ela é. Portanto, nada 

mais lógico que se apoiar também no próprio homem. De acordo com essa perspectiva, 

Stanislavski desenvolveu considerações que acompanham o trabalho e a formação do ator 

ocidental desde então. As investigações de Stanislavski serviram de premissa para 

pesquisas significativas ao fazer teatral atual como as desenvolvidas por Jerzy 

                                                 
21 “O ator desaparecerá: em seu lugar veremos uma personagem inanimada – que portará, se quiserem, o 
nome de supermarionete, até que tenha conquistado um nome mais glorioso” (CRAIG apud PAVIS, 
2007, p. 369). 
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Grotowski (1933-1999), Eugênio Barba, Luís Otávio Burnier (1956 – 1995), Renato 

Ferracini, entre outros.  

Em Meyerhold (1874 – 1940), encontramos uma primeira sistematização de um 

treinamento específico para o ator, independentemente do texto dramático e separado da 

encenação, direcionado exclusivamente para que o intérprete tenha a possibilidade de 

controle sobre o próprio corpo e, o mais importante, domínio de sua expressão. Assim, 

Meyerhold desenvolve a Biomecânica, um método seguro para o desenvolvimento 

técnico do intérprete que consiste em exercícios cuja finalidade é desenvolver o 

movimento cênico consciente. A biomecânica está fundamentada no princípio de que o 

corpo inteiro deve participar do movimento. A consciência corporal aciona todas as 

partes do corpo em função do mínimo movimento (ASLAN, 2005). 

Meyerhold rompe com as tradicionais interpretações psicológicas. O 

personagem deixa de ser o principal estímulo para o ator. A partir de então, é o 

movimento o desencadeador de todo o processo criativo do intérprete. “Para Meyerhold, 

o processo de construção da personagem deve sempre partir do físico, para acessar o 

psicológico: a forma certa gera sentimentos certos, uma vez que as posturas físicas 

determinam os sentimentos. Quanto mais treinado estiver o corpo, mais rapidamente os 

estímulos externos acessarão o interno” (BATISTA, 2009, p. 140). Portanto, é a partir 

de Stanislavski, mas principalmente de Meyerhold que se propagou, no teatro ocidental, 

a ideia de que o ator, antes de basear-se somente em elementos interiores, deve buscar 

subsídios físicos, pois a ação corretamente executada torna-se ação psicofísica. Assim, a 

ação vai além do aspecto exterior, ela surge no interior do corpo e nele reside.  

Segundo Batista (2009), devido à influência do teatro oriental, Meyerhold opta 

por trabalhar a partir da plasticidade do movimento, rompendo com o naturalismo, cuja 

convenção é a representação da realidade. Em cena, o ator não deve se limitar a ações e 

reações convencionais ao se deparar com situações do cotidiano, mas sim fazer uso da 

artificialidade, de uma dramaturgia corporal construída com base em uma técnica 

apurada. Somente assim, o ator tem a possibilidade de uma maior autonomia no 

processo criativo de construção do espetáculo.  

Artaud também viveu toda essa reação ao naturalismo, o que certamente 

contribui para sua adesão ao movimento surrealista em 1924. No entanto, é somente 

durante a década de 1930, período imediatamente posterior ao auge da Belle Époque, 

que Artaud idealiza seu Teatro da Crueldade na tentativa de sanar o “abismo intelectual 

existente na separação entre corpo e pensamento, o divórcio entre pensamento e 
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linguagem” (GUINSBURG; FARIA; LIMA, 2006, p. 103). Artaud propõe um teatro 

baseado não mais no texto dramático, mas em uma linguagem física obtida a partir de 

um treinamento sistemático e rigoroso.  “É fundamental que o ator trabalhe para 

conquistar a imanência do gesto, rompendo as convenções cristalizadas, afastando-se do 

realismo, para obter uma linguagem não imitativa; o ator deve ser treinado como um 

atleta do coração, para que mostre, através de seu corpo, a base orgânica das emoções e 

a materialidade das ideias” (p. 104) 22. Nesse sentido, de acordo com os princípios do 

Teatro da Crueldade, o corpo físico não narra mediante gestos esta ou aquela emoção, 

mas se manifesta com sua presença. Ele é a própria emoção manifestada.  

No entanto, por muitas razões, talvez por causa da doença ou da falta de tempo, 

devido às constantes internações, Artaud não conseguiu realizar o teatro que idealizou. 

Porém, outros que vieram depois dele certamente, a partir de suas ideias, colocaram em 

prática ou desenvolveram em seus trabalhos muitos dos princípios artaudianos. A 

exemplo de Stanislavski e Meyerhold e a partir de muitas das ideias de Artaud, Jerzy 

Grotowski, Eugenio Barba e Peter Brook elaboraram suas pesquisas com foco no que há 

de mais essencial no teatro, o trabalho do ator.  

Os aspectos referentes ao trabalho do ator têm sofrido transformações com o 

passar do tempo. O teatro contemporâneo, pautado na representação, está distante da 

interpretação tradicional. O advento do século XX proporcionou uma maior autonomia 

para o ator com relação à participação no processo criativo, possibilitando a exploração 

dos mais variados recursos de que ele dispõe. Tem início aí uma maior exploração do 

corpo o que levou a transformações estéticas e técnicas. O ator passa a ser igualado ao 

atleta no que se refere à precisão de movimentos, disciplina e preparação corporal e 

emocional (BATISTA, 2009).  

Nesse sentido, assim como Artaud, Eugenio Barba, encenador italiano, defende 

um treinamento sistemático e cotidiano para o ator, que deve buscar dentro de si 

material, tanto físico quanto orgânico, para seu trabalho. O trabalho de Barba parte da 

fisicalidade do ator, que deve “elaborar uma dramaturgia corporal a partir de estímulos 

[...], como músicas, poemas, princípios de técnicas codificadas que vão modelando sua 

energia num corpo (físico e emocional) dilatado” (BATISTA, 2009, p. 141). Porém, a 

conexão entre a dimensão física e a dimensão interior do trabalho do ator não constitui o 

ponto de partida, mas sim o ponto de chegada do trabalho do ator barbiano. Entretanto, 

                                                 
22 A arte moderna expressa o indivíduo. Com relação às questões corporais, esse é um momento em que 
muitos artistas buscam uma arte que proporcione ao corpo a consciência de si. 
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Barba logo percebe que o treinamento é eficaz, mas é apenas um meio pois não ensina a 

criar, a atuar, apenas permite ao ator desenvolver mais profundamente suas capacidades, 

autonomia e independência enquanto matéria-prima.  

Barba compreende o treinamento enquanto pesquisa e aprendizado, e o corpo é o 

material dessa pesquisa. O treinamento faz surgir o que Barba e Savarese (1995) 

chamam de arquitetura de tensões, as quais são diferentes das tensões do nosso corpo 

cotidiano. Tanto no teatro, quanto na arquitetura, o segredo está em descobrir a 

qualidade das tensões e saber modelá-las, e no caso do teatro, transformá-las em ações. 

Logo, o treinamento no teatro deve buscar criar no corpo do ator uma arquitetura de 

tensões, portanto, uma tonicidade extracotidiana que lhe permita descobrir quais os 

princípios que governam sua vida em cena.  

Tais princípios, chamados de princípios-que-retornam por serem recorrentes nas 

mais variadas tradições teatrais. Esses princípios regem o trabalho do ator e também 

estão presentes nas técnicas extracotidianas. A partir da observação de artistas das mais 

diversas tradições, a Antropologia Teatral identifica os seguintes princípios: equilíbrio 

de luxo, dança das oposições, incoerência coerente (virtude da omissão) e 

equivalência23. De acordo com Mello (2006) distinguir e enumerar cada um desses 

princípios tem apenas uma função didática posto que na realidade todos eles estão 

profundamente relacionados e são observados integralmente no trabalho do ator. “Sejam 

esses princípios acima relacionados ou outros que venham a ser identificados, o que 

importa é que tais princípios foram percebidos em atores em cena, ou seja, apresentando 

o resultado de sua criação, mas, por outro lado, podem e devem ser utilizados como 

referências ou guias pelo ator em seu processo de criação e, antes, em seu processo de 

preparação” (MELLO, 2008, p. 01).  

 

“A Antropologia Teatral procura estudar esses princípios. Ela está interessada 
em seus possíveis usos, não por razões profundas e hipotéticas que podem 
explicar por que eles se parecem um com o outro. Estudando esses princípios 
dessa maneira, ela prestará um serviço tanto para o ator ocidental quanto para 
o oriental, para os que têm uma tradição codificada, e para os que sofrem pela 
falta de uma” (BARBA; SAVARESE, 1995, p. 09). 

 

                                                 
23 Equilíbrio de luxo: É a distorção consciente e controlada do equilíbrio obtida a partir de certas posturas 
corporais. Dança das oposições: É a tensão alcançada por meio de uma tensão entre forças opostas, duas 
forças em oposição agem simultaneamente no corpo. Incoerência coerente (virtude da omissão): Omissão 
de certos elementos da ação para pôr em evidência outros elementos. Equivalência: Em cena certos 
aspectos equivalem a aspectos da vida cotidiana, mas ainda assim são diferentes devido à mobilização 
extracotidiana de tais aspectos.   
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Para tanto, é preciso abandonar hábitos e reflexos condicionados e nos permitir 

possibilidades além das habituais. Portanto, nessa perspectiva, o treinamento é a busca 

de uma cultura, um caminho individual, particular para cada ator. “Quando se diz 

caminho entenda-se o percurso construído por cada ator e não uma estrada pronta e 

definitiva. Isto é transparecido não somente na diversidade de estratégias de 

desenvolvimento do ator que diferem entre si pela forma, mas que mantém os princípios 

em suas bases, como também na possibilidade de aprofundamento da compreensão 

destes ou ainda da percepção de outros princípios que permeiam o trabalho do ator” 

(MELLO, 2008, p. 02).  

Barba e Savarese (1995) nos falam de tradições teatrais ocidentais e orientais. 

Algumas dessas manifestações tradicionais possuem normas codificadas muito 

particulares que regem o comportamento dinâmico do ator no momento da atuação. Essas 

“técnicas de aculturação” para o artista cênico são técnicas corporais específicas não 

utilizadas na vida cotidiana. Em muitas manifestações artísticas, a exemplo do balé 

clássico e da dança moderna, como também na mímica e nas manifestações teatrais 

tradicionais do Oriente, o intérprete adota, por alguns momentos, comportamentos 

cênicos que diferem de seus hábitos cotidianos. “A técnica de aculturação é a distorção 

da aparência usual (natural), a fim de recriá-la sensorialmente” (BARBA; SAVARESE, 

1995, p. 190). Este tipo de prática busca conter comportamentos espontâneos24, 

desarticular os automatismos cotidianos que condicionam o corpo, e possibilitar ao ator 

um corpo capaz de criar uma tonicidade muscular desconhecida até então, criar um corpo 

dilatado, um corpo sem órgãos.  

O trabalho a partir de técnicas de aculturação corresponde a processos de 

fragmentação do corpo cotidiano, que faz surgir por meio dessa nova tonicidade um 

corpo pleno de possibilidades. Barba logo entendeu que muitos comportamentos cênicos 

diferem dos comportamentos cotidianos, não por causa de uma técnica específica 

trabalhada ao longo de anos, mas sim, devido a um uso particular do corpo.  O modo 

como usamos nosso corpo no cotidiano difere da maneira que nos portamos em cena. No 

Ocidente, a diferença entre o corpo cotidiano e o corpo em estado de representação não é, 

com frequência, consciente ou evidentemente levada em consideração. Não somos 

                                                 
24 Espontaneidade é nada mais do que reflexos condicionados, reações das quais não nos damos conta, 
automatismos que nos atam e dos quais não podemos nos livrar (BARBA apud TOLENTINO). 
Disponível em: 
<http://www.caleidoscopio.art.br/cultural/artescenicas/teacontemp/eugeniobarba07.html>. Acesso em: 31 
Mai. de 2010. 
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conscientes de nossos hábitos cotidianos, hábitos culturalmente determinados. Culturas 

diferentes condicionam hábitos corporais diferentes (BARBA in BARBA; SAVARESE, 

1995).  

Artaud idealizava um treinamento que proporcionasse ao ator um corpo 

descondicionado, o corpo sem órgãos, que para Deleuze e Guattari (1999), corresponde 

ao corpo pleno, anterior ao desenvolvimento do organismo, quer dizer, da organização 

dos órgãos. Logo, o corpo sem órgãos é duplo ao organismo que não pode deixar de ser 

senão morre. Portanto, de acordo com Batista (2009), é possível fazer um paralelo entre 

o corpo sem órgãos e o corpo de uma criança que ainda não sofreu tantos bloqueios ou 

contaminações externas, um corpo livre de ações inconscientes, automatismos ou vícios, 

no qual a energia circula com mais fluidez.  

 

Por isso tratamos o CsO25 como o ovo pleno anterior à extensão do 
organismo e à organização dos órgãos, antes da formação dos extratos, o ovo 
intenso que se define por [...] tendências dinâmicas com mutação de energia, 
movimentos cinemáticos com deslocamentos de grupos, migrações, tudo isto, 
independentemente das formas acessórias, pois os órgãos somente aparecem 
e funcionam aqui como intensidades puras (DELEUZE; GUATTARI, 1999, 
p. 12-3). 

 

A busca por esse corpo infantil caracteriza inúmeras manifestações artísticas, 

muitas de caráter teatral, e até mesmo certas artes marciais, cada uma a sua maneira, 

utiliza meios próprios para alcançar esse fim. Portanto, a prática corporal e criação 

artística, por exemplo, são meios pelo qual podemos nos desvencilhar dessas amarras 

que nos impõe a sociedade. De acordo com Artaud, a arte tem a função de explorar a 

nossa sensibilidade, despertar nossos corpos e corações, nos proporcionar outras 

oportunidades de vida em que 

 

[...] a psicanálise diz: Pare, reencontre seu eu, seria preciso dizer: vamos mais 
longe, não encontramos ainda nosso CsO, não desfizemos ainda 
suficientemente nosso eu. Substituir a anamnese pelo esquecimento, a 
interpretação pela experimentação. Encontre seu corpo sem órgãos, saiba 
fazê-lo, é uma questão de vida ou de morte, de juventude e de velhice, de 
tristeza e de alegria. É aí que tudo se decide (DELEUZE; GUATTARI, 1999, 
p. 11).  

 

Nesse sentido, a construção desse corpo corresponde a um exercício, a um 

conjunto de práticas.  

 
                                                 
25 CsO é a abreviatura de Corpos sem Órgãos. 
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De todo modo você tem um (ou vários), não porque ele pré-exista, ou seja, 
dado inteiramente feito – se bem que, sob certos aspectos, ele pré-exista – 
mas de todo modo você faz um, não pode desejar sem fazê-lo – e ele espera 
por você, é um exercício, uma experimentação inevitável, já feita no 
momento em que você a empreende, não ainda efetuada se você não a 
começou. Não é tranquilizador, porque você pode falhar. Ou às vezes pode 
ser aterrorizante, conduzi-lo à morte. [...] Mas já se está sobre ele – 
arrastando-se como um verme, tateando como um cego ou correndo como um 
louco, viajante do deserto e nômade da estepe. É sobre ele que dormimos, 
velamos, que lutamos, lutamos e somos vencidos, que procuramos nosso 
lugar, que descobrimos nossas felicidades inauditas e nossas quedas 
fabulosas, que penetramos e somos penetrados, que amamos (DELEUZE; 
GUATTARI, 1999, p. 09).  

 

No entanto, por mais que se busque e que se trabalhe com o intuito de alcançar o 

corpo sem órgãos, a ele nunca se chega, não se pode chegar, nunca se acaba de chegar, 

ele é o limite (DELEUZE; GUATTARI, 1999). Logo, o corpo sem órgãos corresponde 

a um processo, o qual constantemente busca dissipar as sedimentações que nele se 

consolidam com o passar do tempo. Segundo Deleuze e Guattari (1999), o corpo sofre 

constantes solidificações, o que justifica a ideia de um corpo em processo incessante e 

infinito, pois sempre haverá novos sedimentos, tensões, bloqueios que deverão ser 

dissolvidos.  

Desse modo, o exercitar-se corresponde a um conjunto de práticas que busca 

desfazer-se dos estratos, camadas e bloqueios impostos ao corpo, restabelecendo o livre 

fluxo de desejos e intensidades. O treinamento corporal, resultante ou não de uma 

técnica específica, oferece um caminho na procura desse desenvolvimento contínuo e 

regular, por um corpo fluído, que busca se desvencilhar das marcas da cultura e que 

permita ao intérprete expressar sua arte com maior liberdade e precisão.  

Nessa perspectiva de um corpo sem órgãos, Barba defende um treinamento 

corporal para o ator. Barba acredita, assim como intuía Artaud, que os longos anos de 

treinamento e aprendizagem podem possibilitar ao ator a liberdade com relação a sua 

linguagem habitual, a sua cultura específica e a seu modo particular de fazer teatro. Para 

Barba, o treinamento nos dá a possibilidade de uma técnica pessoal, a qual obedece a 

uma utilização particular do corpo e deve ser capaz de dinamizar e modelar nossas 

energias de acordo com nossas necessidades e interesses. Portanto, o ator deve 

 

[...] corporificar, apreender e treinar seu corpo / voz e sua pessoa dentro 
desses elementos extracotidianos, buscando uma postura particular da 
coluna vertebral, do equilíbrio, de deslocamento e desenho do corpo no 
espaço e no tempo, além, e principalmente, da manipulação precisa dessas 
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energias dilatadas26 por meio de oposições, impulsos, intenções musculares 
e todo e qualquer elemento que lhe possibilitar operacionalizar e articular a 
vida e presença cênica de forma orgânica (FERRACINI, 2001, p. 122). 

 

A técnica pessoal corresponde à codificação de gestos cotidianos, recusa toda 

técnica que condiciona, automatiza e especializa, é a via negativa de que nos fala 

Grotowski, o objetivo não é desenvolver uma técnica, mas suprimir tudo o que bloqueia 

a organicidade de cada corpo em particular27. Desse modo, o ator tem sua disposição 

opções diversas, o trabalho sobre elas pode auxiliá-lo em seus processos de criação 

como também contribuir para seu autoconhecimento corporal. 

Barba parte do “mecânico” para o orgânico, logo, a organicidade e a vida da 

cena são quase que exclusivamente responsabilidades do ator, que, de certa forma, 

impede a “mecanização por meio da manipulação da energia e da dilatação corpórea”, a 

partir da prática de certos trabalhos e exercícios durante um treinamento que antecede a 

cena (FERRACINI, 2001, p. 84).   

Barba utiliza o termo corpo em vida ou corpo dilatado para se referir ao corpo do 

ator em Estado Cênico, o exato momento em que o ator encontra-se na ação de atuação, 

diante do público e juntamente com todos os elementos que compõe a cena. O corpo em 

vida é mais do que um corpo que vive. Ele corresponde ao corpo em toda sua 

abrangência. A partir da ideia de um corpo sem órgãos, o “corpo em vida dilata a 

presença28 do ator e a percepção do espectador” (BARBA; SAVARESE, 1995, p. 54). É 

a partir do treinamento que o ator barbiano mobiliza sua energia cotidiana para a 

construção de um corpo cênico, um corpo em estado de atuação. Para além de Artaud, 

que idealizava um corpo sem órgãos livre das marcas da cultura, Barba propõe a 

construção de um corpo em vida a partir do corpo cotidiano. Este é o corpo em 

circunstâncias normais do dia a dia, que busca despender o mínimo de esforço para 

obter o máximo aproveitamento. Devido às relações históricas, culturais e econômicas, 

o corpo cotidiano tende à automatização, à acomodação, o engessamento e até mesmo à 

cristalização (FERRACINI, 2006a). É na direção de uma tentativa de desautomatização 

                                                 
26 Energias em ação, no tempo e no espaço (BARBA; SAVARESE, 1995). 
27 “Para Stanislavski ‘organicidade’ significava as leis naturais da vida ‘cotidiana’ a qual, através de uma 
estruturação e composição, aparecia em cena e se transformava em arte; enquanto que para Grotowski, 
organicidade indica algo como a potencialidade de uma corrente de impulsos, uma corrente quase 
biológica que vem de ‘dentro’ e sai acompanhada de uma ação precisa” (RICHARDS apud FERRACINI, 
2005, p. 124). Disponível em: <http://www.eca.usp.br/salapreta/PDF05/SP05_012.pdf>. Acesso em: 05 
jun. 2010). 
28 A presença do ator corresponde à manipulação das energias dilatadas no tempo e no espaço (BARBA; 
SAVARESE, 1995). 



38 
 

 
 

do corpo que caminha a proposição de Barba, mesmo admitindo a não possibilidade de 

um desvencilhamento total dos condicionantes culturais que nos atuam.  

Sendo o ator um artista do corpo, o território primeiro de seu trabalho é seu 

próprio corpo, seu corpo cotidiano, que, artisticamente trabalhado transforma-se em 

suporte estético de sua arte. É por meio de artifícios que o ator busca expressar o 

sensível. A energia utilizada em uma ação artificial é muito maior do que a empregada 

em uma ação cotidiana. Esse é o princípio que rege certas práticas teatrais, o emprego 

de uma quantidade máxima de energia na realização de um esforço mínimo. Segundo 

Batista (2009), o comportamento artificial potencializa a informação, evidencia o que se 

pretende comunicar, permite que nos afastemos do senso comum e sejamos despertados 

para a verdade. Essa artificialidade do corpo, em toda sua plenitude e com todo seu 

potencial, extrapola o comum, seduz e provoca o espectador29. “Deixando de adotar 

uma postura natural, o corpo dá-se um artifício, faz-se artificial: pode doravante 

tornar-se imagem, quer dizer matéria de criação de formas. [...] Este ponto crítico é 

um ponto de caos – múltiplas forças podem nascer dele" (GIL, 2005, p. 22).  

O ator, como todo ser humano, é um corpo orgânico e cotidiano em si mesmo, 

porém seu trabalho pressupõe certa artificialidade. Logo, coabitam seu corpo o orgânico 

e o artificial. Tal relação, aparentemente paradoxal, possibilita o estado “vivo” do ator 

no momento da atuação (FERRACINI, 2003). Cabe ao ator trabalhar seu corpo a fim de 

criar seu corpo de artista. Esse corpo, concomitantemente orgânico e artificial, se 

aproxima de certas considerações a respeito do trabalho do ator: corpo em vida de 

Barba, corporeidade da ação física de Luís Otávio Burnier, transiluminação de 

Grotowski, atleta afetivo e corpo sem órgãos de Artaud, entre outros30. 

De acordo com Ferracini (2003), o corpo é uma unidade integrada, não dual, 

mas múltipla. Portanto, devemos pensar um corpo único, múltiplo, aberto a todas as 

                                                 
29 A artificialidade corporal do ator provém do seu corpo cotidiano e dele se constitui. Um corpo 
plenamente artificial não é possível. 
30 Porém, tais denominações pressupõem um corpo extracotidiano em sua plenitude, o que não é possível 
visto que o corpo do ator, seja qual for a nomenclatura, tem origem no corpo cotidiano. Cada um desses 
termos, de acordo com sua época e contexto social, corresponde à necessidade de compreender e 
conceituar a complexidade inerente ao trabalho do ator, portanto, não devem ser encarados como 
meramente abstratos e independentes. Ferracini (2003) alerta para a arbitrariedade de tais designações, 
assim como para a diferenciação antagônica entre cotidiano e extracotidiano. Segundo ele, o termo 
extracotidiano, tanto com relação ao corpo, quanto com relação à energia, tem sido utilizado de modo 
arbitrário, o que faz parecer que tal diferenciação tem razões místicas e metafísicas: tal utilização do 
“conceito pode fazer com que possamos pensar que o corpo extracotidiano é construído a partir de 
energias que ‘pairam no ar’, sendo quase um corpo ideal, separado desse ‘mundo conhecido’. Não. O 
corpo e a energia extracotidiana vêm do corpo-cotidiano, mais precisamente de sua (re) construção, ou 
ainda, de sua desautomatização” (p. 101).  
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possibilidades inerentes a ele e que se auto gere nele próprio. Partindo da premissa de 

que não é possível negar a cultura e que esta se materializa no comportamento 

cotidiano, Renato Ferracini (2006a) defende um corpo integrado que é ao mesmo tempo 

cotidiano e energeticamente mobilizado numa perspectiva cênica.  

Tal corpo subentende corpos extracotidianos, mas os compreende somente a partir 

do corpo cotidiano. No momento em que está em cena, o ator, heterogêneo e 

pluridimensional, constitui-se por seu corpo físico, cotidiano, potência e suporte 

material de sua arte. Uma segunda esfera engloba esse primeiro corpo, extravasa o 

corpo cotidiano, transformando-o em corpo-artístico, atuante, que em “Estado Cênico, 

confunde-se e justapõe-se em artista e obra” (FERRACINI, 2003, p. 101). Esse corpo 

vetorial, tanto ao comportamento cotidiano quanto ao comportamento cênico, é o corpo-

subjétil. O corpo-subjétil equivale ao corpo cênico que se projeta tal qual um projétil 

que, ao ser lançado, atinge o outro (FERRACINI, 2006a). O corpo-subjétil está, 

portanto, entre o corpo cotidiano, condicionado pela cultura, e o corpo sem órgãos 

idealizado por Artaud e expressa a potência artística, o contexto social, cultural e 

econômico de sua época.  

É importante ressaltar que o corpo-subjétil aponta uma fragilidade que é preciso 

admitir na idealização do corpo sem órgãos proposta por Artaud. Na ânsia de se atingir 

esse corpo, Artaud pensou ser possível ultrapassar totalmente as marcas culturais que 

conformam a existência de cada corpo. Mas como negarmos a dimensão cultural que 

nos é constitutiva? Pela via do treinamento é possível buscarmos esse 

desvencilhamento, pelo menos em parte, das impregnações culturais. Essa perspectiva 

do treinamento é apresentada por Artaud e Barba, como discutimos anteriormente, e 

pelo próprio Ferracini.  

No caso do corpo-subjétil, o treinamento consiste no trabalho contra a 

cristalização do corpo e que ao mesmo tempo possibilita um aprofundamento nos 

“estratos sociais, históricos, culturais e econômicos que o definem, para, desta forma, 

potencializá-lo e transbordá-lo” em cena (FERRACINI, 2006a, p. 85). Nesse momento, 

o ator é, ao mesmo tempo, criador e objeto estético, estabelecendo assim uma relação de 

dependência entre autor e obra, um fluxo de ações que se cria a cada instante, gerando 

pontos de eternidade na efemeridade da cena teatral. 

De acordo com Grotowski (1971), o teatro pode ser definido como o que 

acontece entre o ator e o expectador. Esse “entre” ao mesmo tempo em que se dilui, 

também revela, transborda, contagia, afeta. Portanto, o corpo do ator em Estado Cênico 
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não é somente um corpo, mas também um estado “entre” todos os elementos que o 

constituem, um “entre” ator e espectador, zona de potência, de contágio tal qual bradava 

Artaud.  

O “entre” pode ser caracterizado por uma zona de forças em relação, que suscita 

acontecimentos infinitos na própria finitude do corpo expandindo-o, gerando assim 

poder de afetar e ser afetado, de ampliação da ação, de possibilidade de reconstrução e 

renovação de múltiplas possibilidades de vida, de revolução, de criação, autocriação e 

gerenciamento (FERRACINI, 2006b). Enquanto máquina poética, o autogerir-se do 

corpo do ator se dá na dinâmica de relações “entre” seus elementos constituintes. O 

corpo do ator em Estado Cênico “gera-se ‘entre’ instantes que se desvanecem e em 

continuuns de desterritorialização/territorialização do corpo cotidiano” (FERRACINI, 

2006b, p. 297). 

Segundo Stanislavski, por exemplo, o ator não deve basear-se na emoção no 

momento da atuação, mas sim “deve dispor de um tal domínio técnico que possa 

controlar as manifestações dessa emoção: modular e orientar sua utilização para fins 

interpretativos. Esse domínio pode ser adquirido através de um treinamento apropriado” 

(ROUBINE apud BATISTA, 2009, p. 16). Portanto, independentemente do processo, a 

grande maioria das propostas teatrais exige que o ator esteja corporalmente preparado, 

seja para criar a partir de ações físicas, seja para expressar as sensações e imagens 

suscitadas no interior do corpo.  

Diante do exposto, podemos perceber que muitas das tentativas de 

sistematização do trabalho do ator perpassam pela questão do treinamento corporal 

visando o domínio do corpo em favor da atuação ou a conquista de um “corpo teatral 

ideal”. Essas buscas e tentativas permitem que a cada dia, a partir de seu próprio corpo, 

o ator tenha um maior domínio de sua arte e cada vez mais seja o principal responsável 

pelo fazer teatral. A cada época, o ator “vai encontrando parâmetros objetivos de 

articulação de seu corpo e sua alma [...]. Cada vez menos, vê-se ‘perdido’ com a falta de 

técnicas objetivas que permitam a seu corpo articular seu fazer teatral, e cada vez mais 

encontra ferramentas para que essa articulação seja realizada” (FERRACINI, 2001, p. 

79).  

Essa busca de uma sistematização do trabalho do ator levou, a partir do século 

XX, à utilização de recursos do teatro oriental por parte de alguns artistas-

pesquisadores, como Artaud, Brecht, Grotowski, Barba, Peter Brook, Bob Wilson, entre 

outros. Em 1931, Artaud conhece o teatro do Bali, um teatro físico, plástico e não 
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verbal, cuja linguagem corporal corresponde àquela idealizada por ele para seu novo 

teatro, o Teatro da Crueldade. O teatro balinês “está contido nos limites de tudo aquilo 

que pode acontecer numa cena, independente do texto escrito” (ARTAUD 1984, p. 90). 

Para Artaud (1984), o teatro oriental é superior ao ocidental. Segundo o artista, o 

teatro oriental “desenvolve todas as suas conseqüências físicas e poéticas em todos os 

planos da consciência e em todos os sentidos leva necessariamente o pensamento a 

assumir atitudes profundas”, ao contrário do teatro ocidental. Mais precisamente o 

realizado na França daquele período, de tendências psicológicas e realizado em função 

do texto dramático (p. 60). Artaud (1984) defende a independência e a autonomia da 

encenação com relação ao texto. O teatro “deve acentuar aquilo que o distingue do 

texto, da palavra pura, da literatura e de todos os outros meios escritos e fixos” (p. 136). 

Para Artaud (1984), a palavra, devido seu caráter fixo, é limitada. Ela não desenvolve, 

mas detém e paralisa o pensamento. “Essas pessoas que só sabem falar e que se 

esqueceram que tinham um corpo no teatro esqueceram também de usar a garganta. 

Reduzidos a uma garganta anormal, não é nem mesmo mais um órgão, mas sim uma 

monstruosa abstração que fala: os atores da França agora só sabem falar” (p. 171).  

Ao propor o Teatro da Crueldade, Artaud (1984) não propõe eliminar a palavra 

do teatro, mas dar-lhe outra função. “Trata-se de substituir a linguagem articulada por 

uma linguagem diferente, cujas possibilidades expressivas equivalerão à linguagem das 

palavras, mas cuja origem será buscada num ponto mais profundo e mais recuado do 

pensamento” (p. 140-1). Assim, o teatro reassume sua função intelectual a partir do 

momento em que as palavras por trás dos gestos e os elementos plásticos e estéticos 

deixam de ter função apenas decorativa para ser também parte integrante de uma 

linguagem comunicativa “cujo aspecto objetivo é aquilo que de modo mais imediato 

nos atinge” (p. 137). 

A partir de então, embora não tenha sistematizado qualquer método ou técnica 

de trabalho para o ator, Artaud passa a defender um treinamento sistemático e objetivo 

que possibilite ao espírito “assumir atitudes profundas e eficazes de seu próprio ponto 

de vista”, um treinamento que permita as relações do corpo físico com os mais 

profundos estados da consciência” (ARTAUD, 1984, p. 91). Portanto, é necessário que 

o ator desenvolva a inteligência e a transparência do corpo assim como os atores 

orientais. 

Artaud compara o ator oriental, referência para seu novo teatro, a um guerreiro, 

cuja habilidade é revelada no “momento em que a mão, dominadora incondicional da 
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técnica, executa e torna visível a ideia que naquele exato momento está sendo criada 

pelo espírito, sem que haja qualquer distanciamento entre a concepção e a realização” 

(HERRIGEL, 1975, p. 86). De acordo com Salles e Smith (2003), ao teorizar sobre 

teatro, Artaud baseia-se amplamente no pensamento oriental. Ao se referir ao trabalho 

do ator, Artaud destaca a relação corpo x espírito com base na noção de 

complementaridade entre opostos presente na tradição chinesa31. “Não se separa o corpo 

do espírito, nem os sentidos da inteligência” (ARTAUD, 1984, p. 111).    

Partindo do ponto de vista artaudiano, talvez, para conquistar a sensibilidade 

corporal do ator oriental, seja necessário um treinamento a partir dos princípios que 

regem o corpo e a vida no Oriente. No estudo ora apresentado, ao contrário do proposto 

por muitos pesquisadores do teatro ocidental, a exemplo de Barba e Grotowski, que 

fundamentam seus trabalhos no material particular produzido por cada ator a partir de 

seu próprio corpo, preferi, tal como acontece em muitas das manifestações teatrais do 

Oriente, basear esta pesquisa na prática de uma técnica codificada já existente. Uma das 

técnicas oriundas do oriente que podem contribuir para a formação e manutenção 

corporal do ator é o Tai Chi, arte marcial chinesa, que tem como um dos objetivos 

desenvolver uma disciplina psicossomática.  

O corpo do Tai Chi, sensível e consciente, se aproxima do corpo idealizado por 

Artaud para o ator, o corpo sem órgãos, na medida em que ambos os corpos buscam um 

corpo isento de reações mentais automáticas e condicionadas pela cultura. Experiências 

que tivemos ao longo da vida, acompanhadas de todo o conhecimento adquirido por 

nós, acumulam-se e solidificam-se, dando forma a um “corpo marcado”.  

Através de exercícios físicos, respiratórios, energéticos e meditativos, a prática 

do Tai Chi ameniza essas marcas contribuindo para uma não hierarquização entre as 

partes que compõe o corpo32, visando conquistar coordenações físicas nas quais a energia 

circule sem entraves, possibilitando um corpo mais relaxado, menos tenso. O corpo do 

Tai Chi nos oferece outras oportunidades de vida, e criar espaços para a vida é o que 

evoca a ideia do corpo sem órgãos. Espaços que, assim como no Tai Chi, implicam no 

esvaziamento de certas representações do corpo. É sobre essa arte marcial que iremos 

nos debruçar no capítulo que segue. 

                                                 
31 Yin e Yang se “configuram como forças ou princípios antagônicos e complementares, que abrangem 
todos os aspectos e fenômenos da vida” (SALLES e SMITH, 2003, p. 198).  
32 Ao nos referir ao corpo ou a partes dele, nos referimos a todos os seus aspectos físicos, intelectuais e 
emocionais. 
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3 TAI CHI: A DANÇA DAS ENERGIAS 

 

Realizai o grande Amando o pequeno!  
Todo o complicado no mundo Começa simples!  

Todo o grande Nasce pequeno!  
(Lao Tsé) 

 

3.1 HISTÓRIA E FILOSOFIA 

 

Há mais de quatro mil anos tem origem na China, com base no taoísmo, o Tai 

Chi. De acordo com Capra (2006), a palavra Tao significa “o Caminho”, portanto, o Tai 

Chi é o caminho do Universo, a ordem natural, a natureza e o processo cósmico que 

envolve todas as coisas em fluxo contínuo. O Chi é a força vital, a energia básica 

criadora, o princípio que rege o Universo e ordena todas as coisas. 

Quando o Budismo, doutrina fundada por Sidarta Gautama, o Buda, em meados 

do século VI a.C. na Índia, chega à China no início da era cristã, já existia ali uma 

cultura com mais de dois milênios de História, que havia desenvolvido um elevado 

pensamento filosófico e um acentuado senso de praticidade e consciência social. As 

escolas filosóficas chinesas sempre estiveram voltadas para questões relacionadas às 

relações humanas, à vida em sociedade, aos valores morais e ao governo. Contudo, esse 

é apenas um aspecto da cultura filosófica chinesa que, por outro lado, considera também 

que a filosofia deve ir além da sociedade e da vida cotidiana para alcançar um nível 

superior de consciência. Porém, quem se dedica a esse outro aspecto filosófico não 

deixa de ocupar-se igualmente com questões mundanas, “unifica em si mesmo os dois 

lados complementares da natureza humana – a sabedoria intuitiva e o conhecimento 

prático, a contemplação e a ação social” (CAPRA, 2006, p. 83).  

Desde o princípio, a filosofia chinesa desenvolveu esses dois aspectos distintos 

que a partir do século VI a.C. deram origem a duas correntes filosóficas, o 

Confucionismo e o Taoísmo. O Confucionismo deve seu nome a Confúcio ou Kung-Fu-

Tsé, influente professor que foi além de apenas transmitir a seus discípulos a antiga 

herança cultural chinesa, mas interpretou os conhecimentos tradicionais de acordo com 

seus próprios princípios morais. Os confucionistas tinham como princípio a organização 

social e o conhecimento prático, baseados em um sistema educacional fundamentado 

em rigorosas regras de comportamento social.  
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Concomitantemente ao Confucionismo, surgiu na China o que chamam hoje de 

filosofia do Tai Chi, ou Taoísmo, que influenciou a cultura chinesa de maneira geral, 

desde a medicina até a culinária, das artes plásticas à economia, como também as 

relações humanas (LIAO, 1990). O Taoísmo surge com Lao Tsé, contemporâneo de 

Confúcio, a quem é atribuído a autoria do principal texto taoísta, conhecido no Ocidente 

pelo nome de Tao Te Ching, Clássico do Caminho e do poder33. Porém, tanto o Tao Te 

Ching e o Chuang tsé, o segundo livro taoísta, quanto a Antologia Confucionista, 

possivelmente constituem compilações de textos de autores distintos de diferentes 

épocas. Os taoístas focaram-se na observação da natureza e na descoberta do Tao, ou 

Caminho, comprometendo-se em conquistar e desenvolver a espontaneidade e a 

intuição que foram inibidas pelas convenções sociais, mas que são imanentes a todo ser 

humano. A filosofia do Tai Chi afirma que o corpo humano pode desenvolver-se para 

muito além do grau que normalmente lhe é conferido. Portanto, busca uma forma de 

vida - a mais elevada possível - para a mente e para o corpo.      

Portanto, o Tai Chi vai além da prática corporal: ele também é um estilo de vida 

(CAPRA, 2006). Enquanto filosofia de vida, o Tai Chi busca promover a realização do 

homem, como ser individual e coletivo, que pode ser alcançada por meio de uma vida 

moderada. Praticar o Tai Chi de acordo com a filosofia taoísta pressupõe atuar de 

acordo com a natureza, agir sem constranger. Embora o homem seja produtor e produto 

da cultura, de acordo com o Taoísmo, tudo o que construímos também é natureza. 

Natureza e homem se retroalimentam gerando um movimento contínuo de energia que 

recomeça incessantemente. O Universo é um processo sem início nem fim e esse 

processo habita cada um de nós. É por essa razão que cada um dos movimentos 

realizados durante a prática remete à natureza. Os antigos mestres buscavam observar a 

movimentação de animais e plantas, transferindo para os homens suas formas e 

movimentos, a fim de desenvolver a flexibilidade e a sensibilidade do corpo, além de 

um estado corporal livre de tendências reativas.  

Aqueles que se dedicavam inteiramente ao exercício e à doutrina do Tai Chi 

eram chamados de taoístas e viviam de maneira semelhante aos monges. Assim, o Tai 

Chi, enquanto sistema integrado constituído de filosofia de vida e prática corporal 

                                                 
33 Escrito há mais de 2.600 anos, Tao Te Ching revela as descobertas de Lao Tsé em seu mergulho no 
Cosmos, na essência do Universo, feitas durante quase meio século de solidão contemplativa e reflexiva. 
A partir de 81 aforismos, o autor nos leva a compreender os principais conceitos do Tao, sua significação 
e aplicação, nos conduzindo à percepção profunda do silêncio revelador do Todo. 
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desenvolveu-se principalmente em pequenas comunidades de homens dedicados e aos 

poucos passou a ser considerado uma forma avançadíssima de arte popular.  

Segundo Waysun Liao (1990), os adeptos do Tai Chi compartilhavam a ideia de 

que as pessoas deveriam disciplinar-se para alcançar a espiritualidade, a saúde, a 

bondade e a inteligência, mas também para ajudar outras pessoas, lutando contra 

injustiças e imoralidades e protegendo os fracos, necessitados e indefesos. Desde a 

Antiguidade, devido a sua extensão e sua imensa população essencialmente rural, a 

China foi continuamente alvo de ameaças e guerras, tanto externas quanto internas. 

Além disso, o povo era vítima constante não somente de barbaridades cometidas por 

funcionários do império como também de ataques de bandidos. Como consequência, os 

chineses desenvolveram uma vigorosa tradição de autodefesa. Por essa razão, a força 

guerreira na tradição chinesa, incluindo o Tai Chi, tende a atacar menos e defender 

mais. Milícias, tanto nas cidades, mas principalmente nos campos, surgiram e 

permaneceram por centenas de anos como focos de defesa e resistência. Foi por volta do 

século XVII, em uma dessas milícias camponesas, que o aspecto marcial do Tai Chi 

desenvolveu-se, enfatizando não somente o desenvolvimento espiritual como também o 

fortalecimento do corpo (DESPEUX, 1987). 

Por muito tempo o Tai Chi foi praticado pelos integrantes dos mais baixos 

extratos da sociedade chinesa, portanto, documentos escritos a respeito são raros e 

recentemente redigidos. Além disso, as famílias e as milícias conservavam em sigilo os 

segredos de sua prática. No entanto, rapidamente as classes dominantes interessaram-se 

pelos benefícios produtivos do Tai Chi que terminou por ser estudado quase que 

exclusivamente por intelectuais. Assim, a prática do Tai Chi, durante centenas de anos, 

permaneceu quase que exclusiva das classes dominantes que transmitiam o 

conhecimento oralmente de geração em geração. Nesse processo, muito da filosofia se 

perdeu, chegando a nós hoje quase que somente a forma (LIAO, 1990). 

A transmissão oral do conhecimento de pais para filhos, ou no caso chinês 

também no interior das milícias, acima mencionadas, é uma prática comumente 

utilizada em muitas culturas. Esse tipo de comportamento evita a dispersão do 

conhecimento, mantendo assim o saber e, consequentemente o poder, reservado a uns 

poucos. Logo, os registros escritos contendo os princípios do Tai Chi são muito 

limitados. No entanto, não tivesse sido esse conhecimento restringido a um número 

reduzido de pessoas, talvez a prática não tivesse perdurado por tanto tempo e chegado 

até nós. 
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A tradição de manter em segredo os princípios da prática levou ao surgimento de 

diferentes escolas de Tai Chi, entre elas as principais são: a Chen, a Yang, a Wu e a 

Guo. Mas foi somente entre o fim do século XIX e o início do século XX que a prática 

do Tai Chi passa a ser disseminada mais amplamente, mais enquanto disciplina 

psicossomática do que técnica de combate.  

A partir de meados da década de 1920 houve a tentativa de implantar a prática 

nas escolas. Além disso, os movimentos com maior dificuldade de execução foram 

suprimidos a fim de facilitar a aprendizagem da técnica para os amadores e idosos, o 

que fez com que o Tai Chi passasse a ser principalmente praticado enquanto ginástica e 

técnica terapêutica (DESPEUX, 1987).  

Com o advento da China Popular, o caráter esportivo e terapêutico do Tai Chi 

expandiu-se ainda mais34. Segundo Gu Liuxin apud Despeux (1987), o presidente Mao 

teria sido um grande incentivador da prática. Mais tarde, o comitê esportivo chinês 

reduziu para 24 os movimentos básicos com a intenção de facilitar o aprendizado e 

disseminar a prática do Tai Chi. No entanto, durante a Revolução Cultural, o Tai Chi, 

assim como grande parte da tradição chinesa, enfrentou uma forte resistência por parte 

da nova política cultural e chegou a ser acusado de ocultar atividades subversivas, de 

maneira que os praticantes foram proibidos de exercer e ensinar a prática em locais 

públicos, tais como parques e praças, por exemplo. Contudo, essa realidade não 

perdurou muito tempo, logo o Tai Chi e outras disciplinas corporais voltaram a ser 

praticadas nas praças e parques das grandes cidades chinesas. Concomitantemente, é 

crescente a disseminação da prática no Ocidente, que assim como no Oriente, tende a 

difundir mais o caráter ginástico, profilático e terapêutico em detrimento do marcial, 

visto também que outras artes marciais, tais como o Kung-fu ou outras mais 

espetaculares e violentas são atualmente mais populares entre as novas gerações.   

No entanto, o Tai Chi difere da maioria das artes marciais devido ao fato de a 

respiração e os exercícios psicofisiológicos de visualização do Chi e da interiorização, 

                                                 
34 Mao Tse-tung (1893-1976) assumiu o governo da China revolucionária em 1959 e implantou uma 
política econômica intitulada “Grande Salto para a Frente”, em que é dada ênfase ao campo, coletivizando 
a propriedade da terra, incentivando o cooperativismo e as Comunas Populares. O plano também 
contemplava a industrialização, mas em segundo plano. De início o plano empolga a população rural e 
urbana, mas logo apresenta inúmeros problemas não previstos o que gera uma insatisfação e uma reação 
por parte dos elementos mais conservadores do Partido Comunista. Logo, Mao deixa o governo, mas 
permanece na presidência do partido. No entanto, as forças revolucionárias permanecem instáveis, 
principalmente entre o Partido Comunista Chinês e o Exército Popular de Libertação, que defende os 
ideais maoístas. O Livro Vermelho de Mao Tse-Tung é editado e amplamente divulgado, servindo como 
inspiração para os revolucionários oposicionistas que desencadeiam a Revolução Cultural (1966-1976). 
Apoiado pelo exército, Mao volta ao poder durante a Revolução Cultural (BEZERRA, 1985).  
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tanto do movimento quanto do indivíduo, ocuparem espaço predominante em sua 

prática.  

Segundo Capra (2006), a palavra Chi significa literalmente gás ou éter e na 

China antiga o termo correspondia a ar, poder, movimento, energia ou vida. 

 

3.2 CHI 

 

O Tai Chi, ou Tao, é caracterizado pela natureza física de seu incessante 

movimento. O movimento é propriedade essencial das coisas. As forças que dão origem 

ao movimento não são externas à matéria, mas sim intrínsecas a ela. Ao contrário do 

Deus Cristão onipresente, a imagem oriental do Divino corresponde a esse mesmo 

princípio: o de que a divindade, estando em todas as coisas, controla-as a partir de seu 

interior. Essa ideia expressa os processos que se desenvolvem na natureza, envolvendo 

desde os fenômenos físicos até as situações humanas, que obedecem a padrões cíclicos 

de ida e vinda, de expansão e contração35. Essa dinâmica está expressa no antigo 

diagrama chinês Taichi Tu que apresenta uma simetria rotacional que sugere um 

movimento cíclico contínuo (CAPRA, 2006).  

 

 

Figura 01: Antigo diagrama chinês Taichi Tu 

 

O Tao, ou Tai Chi, é a unidade suprema, é o modo pelo qual o Chi se expressa, 

sempre em busca da harmonia e do ponto de equilíbrio a partir da evolução do Yin e do 

Yang. O Yin e o Yang têm origem no supremo, correspondem a forças contrastantes 

que mantêm o constante equilíbrio do Universo e dão origem a todas as coisas, sendo 

                                                 
35 Portanto, o Tao é o Deus cósmico, o Eterno, o Absoluto, a Vida, a Consciência Universal, a Essência 
revelada na Existência, a Realidade Una e Única, o Uno e o Verso, o Universo, o Infinito e o Todo de 
onde emanam todas as partes que compõe o Todo (TSÉ, 1991). 



48 
 

 
 

capaz de circular livremente sem restrições de tempo, espaço e matéria. A interação 

entre Yin e Yang é o conceito fundamental do pensamento chinês para o qual “todas as 

manifestações do Tao são geradas pela inter-relação dinâmica dessas duas forças 

polares” (CAPRA, 2006, p. 86). O Yin é associado à Terra, ao feminino, à maternidade, 

e o Yang representa o Céu, a força, o poder criador, o masculino. A Terra está abaixo, 

em repouso, e o Céu, por sua vez, está acima e em movimento. Assim, Yin simboliza o 

repouso, Yang o movimento e, em consonância, ambos expressam a contínua e 

incessante movimentação do Universo. Portanto, o Universo revela-se bipolar: Uno 

mais Verso, e essa bipolaridade revela-se em todas as coisas. Em tudo há uma síntese 

harmoniosa formada por antíteses complementares. O Verso deve ser regido pelo Uno 

para então haver harmonia. O dinamismo do Yin e do Yang é representado pelo Taichi 

Tu, ou “Diagrama do Supremo Fundamental”. 

A vida humana está baseada na interação entre Yin e Yang, como parte do 

Universo. O homem é movido pela mesma energia que movimenta todas as coisas, o 

Chi (LIAO, 1990). Na filosofia do Tai Chi, o Chi corresponde mais especificamente à 

energia intrínseca, interna, original, eterna e suprema. Por conseguinte, o Chi não é um 

elemento, ele é a energia da qual se originam todas as coisas, ele é a essência de todas as 

existências, é a potência que anima o Cosmos. Assim, não sofre as limitações do tempo 

e do espaço e nem mesmo cria a si próprio, pois é imune, tanto às leis da criação quanto 

da destruição, portanto, existe perpetuamente. Logo, o Chi corresponde igualmente ao 

vazio e a forma. No momento em que se condensa, constitui matéria e, portanto, torna-

se perceptível aos nossos sentidos, e quando se dispersa não nos é mais possível 

percebê-lo, o que não significa que já não exista. Portanto, de acordo com o Tao Te 

Ching, o invisível comporta a essência de tudo e o visível é o canal pelo qual se libera a 

verdade do Cosmos.   

Nessa perspectiva, conforme Capra (2006) é possível fazer um paralelo com a 

física moderna. Ao contrário da física clássica que faz a distinção entre matéria e vácuo, 

tido apenas como recipiente vazio no qual se desenvolvem fenômenos físicos, tanto a 

teoria quântica dos campos quanto a teoria de campo de gravidade, de Einstein, 

defendem que as partículas não podem ser separadas do espaço que as cerca. Ao mesmo 

tempo em que determinam a estrutura do espaço no qual estão inseridas, essas partículas 

não são entidades isoladas, mas sim, condensações de um vácuo contínuo presente por 

todo o espaço. O “vácuo físico”, como o vazio da filosofia oriental, não corresponde ao 

nada, mas contém a potencialidade para todas as formas que constituem o Universo. O 
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vácuo corresponde à base de todas as partículas e de suas interações mútuas. Ele existe 

sempre e por toda a parte e não pode jamais ser removido, é o portador de todos os 

fenômenos materiais. A existência e o desaparecimento de partículas correspondem às 

formas de movimento do vácuo. 

 

[...] partículas virtuais podem passar a existir espontaneamente a partir do 
vácuo e desaparecer novamente neste último, sem que esteja presente 
qualquer núcleon ou outra partícula que interaja fortemente. [...] De acordo 
com a teoria de campo, eventos desse tipo ocorrem a todo instante. O vácuo 
está longe de ser vazio. Ao contrário, contém um número ilimitado de 
partículas que passam a existir e desaparecer ininterruptamente (CAPRA, 
2006, p. 168-9). 

 

A ideia de que existe uma qualidade de energia, que é a origem de todas as 

coisas, que não obedece às limitações temporais e espaciais, fugindo assim, às 

interpretações convencionais da existência, corresponde ao fundamento do Tai Chi, 

como também é o princípio do Taoísmo e a base sobre a qual está elevada toda a cultura 

chinesa. Essa ideia de algo vazio e sem forma que, no entanto, é gerador de todas as 

formas, é de fundamental importância para quase todas as escolas chinesas de filosofia 

natural (LIAO, 1990; CAPRA, 2006).  

Essa perspectiva da filosofia chinesa está muito próxima da defendida pela 

Escola de Mileto, que surgiu na Grécia durante o período pré-socrático, entre o século 

VII e o IV a.C.. Muitos dos filósofos desse período trabalharam no sentido de encontrar 

um elemento básico ou uma força elementar constante em todas as coisas que 

compunham o Cosmos. No mesmo período, também na Grécia, florescia a Escola 

Eleática para a qual havia um princípio divino acima de todas as coisas, esse princípio 

correspondia à unidade do Universo. Essa tendência acabou gerando um dualismo entre 

essência e existência (CAPRA, 2006).  

Segundo Capra (2006), no século V a.C., a partir dos pressupostos das Escolas 

de Mileto e Eleática surgiu o conceito de átomo, a menor partícula indivisível. Os 

átomos estão presentes em toda a parte e quando aglutinados constituem as formas que 

compõe o mundo material. Contudo, esses átomos não têm vida, são passivos, apenas se 

movem no vácuo - acontecimento atribuído a forças espirituais externas à matéria. A 

partir desse momento, essa tendência contribuiu para o surgimento de um elemento 

característico e fundamental que dominou por certo tempo o pensamento filosófico e 

intelectual, principalmente no Ocidente: o dualismo entre mente e matéria, entre corpo e 
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alma e o fortalecimento de uma entidade divina, um Deus onipresente, indestrutível e de 

propriedades diversas.  

 O dualismo matéria / espírito perdurou e alcançou seu auge com Descartes 

(1596 – 1650). A filosofia cartesiana, de modo geral, exerce ainda hoje influência no 

nosso modo de pensar. Contudo, o pensamento cartesiano e mecanicista contribuiu para 

o desenvolvimento da física clássica e das tecnologias, embora ainda apresente 

consequências adversas no que se refere ao indivíduo (CAPRA, 2006).  

Porém, os elementos básicos do pensamento oriental, presentes no Taoísmo, no 

Hinduísmo e no Budismo, vêm à luz da ciência com o surgimento da física moderna. Há 

quem defenda que tais filosofias são consistentes e relevantes para as teorias da ciência 

contemporânea. Para uma parte considerável do Oriente, assim como do Ocidente 

também, o mundo material e o mundo sensível estão inter-relacionados, unidos entre si, 

constituindo manifestações ou aspectos de um mesmo princípio fundamental. Portanto, 

é preciso “[...] perceber o mundo como um sistema de componentes inseparáveis, em 

permanente interação e movimento, sendo o homem parte integrante desse sistema” 

(CAPRA, 2006, p. 27). 

Nesse sentido de uma integralidade dos sistemas, podemos compreender o 

desenvolvimento do Chi como um sistema diferenciado de disciplina do corpo e da 

mente, que constitui o Tai Chi. No corpo humano, os caminhos do Chi conformam a 

base dos movimentos fluentes do Tai Chi (CAPRA, 2006). Contudo, para que o sentido 

da prática não se perca ou desvirtue é preciso compreender o significado do Chi. 

Waysun Liao (1990) faz a seguinte analogia: “o chi está para o Tai Chi assim como a 

gasolina está para o motor à explosão. Do mesmo modo que, sem a gasolina, o motor 

jamais teria sido inventado, assim também, se não houvesse o conceito de 

desenvolvimento do chi, a arte do Tai Chi simplesmente não existiria” (p. 27).  

No Tai Chi a energia pode se manifestar em três níveis diferentes obedecendo à 

seguinte ordem: o nível básico corresponde à essência ou simplesmente energia vital e é 

inerente a todos os seres vivos. O Chi dá sustentação à essência, corresponde a um nível 

superior de manifestação da energia vital. Todos os seres humanos possuem o Chi, o 

fluido vital que circula pelo corpo, desde seu nascimento até o momento de sua morte, 

quando se dissipa. “Segundo a tradição chinesa, o chi flui ininterruptamente no corpo 

humano” (LIAO, 1990, p. 35). Esta energia interior é desenvolvida por todos os seres 

humanos ao longo da vida, porém, somente algumas pessoas a desenvolvem 

conscientemente. Para desenvolver o Chi foram criadas inúmeras práticas que sendo 
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executadas de forma correta, permitem a desautomatização corporal e o conhecimento 

profundo do corpo. Tal qualidade de energia não é externa ao corpo-matéria, mas sim 

intrínseca a ele. 

Quando, a partir da prática do Tai Chi, por exemplo, o Chi se purifica, ascende 

ao terceiro nível, o Shen. O Shen, luz, ou energia espiritual, é muito diferente do Chi, é 

uma qualidade de energia superior. Após muitos anos de prática é possível gerar uma 

quantidade considerável de Chi, mas nem todos são capazes de convertê-lo em Shen. 

Partindo do princípio que todos possuem Chi e que, portanto, todos têm a possibilidade 

de alcançar o Shen, é preciso então tomar consciência do Chi e disciplinar seu fluxo no 

interior do corpo. Como o Chi já se encontra dentro do corpo, não será necessário criá-

lo ou produzi-lo, apenas desenvolvê-lo, acumulá-lo, reorganizá-lo e fazer uso dele em 

benefício próprio.     

Portanto, para que ocorra o “escoamento desimpedido da energia” é necessário 

adaptar o corpo através de um treinamento ou do exercício de uma técnica específica. 

Segundo Waysun Liao (1990), são duas as medidas necessárias para despertar a 

consciência do Chi, discipliná-lo e cultivá-lo no interior do corpo: o movimento e a 

meditação. O único meio pelo qual se pode, depois de certo tempo de prática, gerar 

energia interna e fazê-la circular é a prática contínua dos exercícios do Tai Chi. Esse 

trabalho constitui-se de exercícios realizados no “interior do corpo”, quer dizer 

mentalizados, muitas vezes praticados com o auxílio da imaginação, com a finalidade de 

exercitar o controle, a harmonia e a consciência do corpo e da mente. A meditação é um 

dos exercícios que constituem o trabalho interno que deve ser realizado pelo praticante 

de Tai Chi.  

 

3.3 RESPIRAÇÃO 

 

Além da meditação, exercícios respiratórios também contribuem para o 

desenvolvimento da energia no interior do corpo. A respiração é um dos fatores 

fundamentais para a nossa existência e embora seja um ato inconsciente, quer dizer, que 

independe da nossa vontade, já que não precisamos lembrar a todo instante de respirar 

para nos mantermos vivos, é preciso exercitá-la frequentemente. O corpo humano 

desenvolve fisicamente uma linguagem respiratória, assim como desenvolve a 

linguagem gestual, por exemplo. Mas, segundo Batista (2009), ao longo da vida a 

respiração perde amplitude e espontaneidade e muitas vezes, sem nos darmos conta, 
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passamos a respirar de forma incorreta, ineficiente e até mesmo insuficiente. A 

respiração “curta”, ou seja, a que não utiliza ao máximo a capacidade pulmonar, 

possivelmente é o problema respiratório mais comum entre a maioria das pessoas, 

chegando muitas vezes a causar prejuízos à saúde.  

Quando se trata de qualquer prática física, a respiração também é função 

essencial, pois além de ser fundamental para o funcionamento regular dos órgãos, 

contribui ainda para uma maior flexibilização do corpo, “além de evitar danos físicos ao 

praticante, já que, por auxiliar o relaxamento dos músculos, previne, consequentemente, 

o acúmulo de tensões desnecessárias. Ela é a base para a formação de uma postura ao 

mesmo tempo flexível, estável, em prontidão e plena de energia” (BATISTA, 2009, p. 

28). Respirar adequadamente nos permite melhorar nossa condição física, 

potencializando os movimentos de modo a torná-los mais eficientes, além de 

desenvolver a concentração. 

No caso do Tai Chi a respiração abdominal regular e adequadamente executada 

auxilia na correta execução da técnica, como também, no desenvolvimento do Chi a 

partir do seguinte princípio: a respiração ativa a energia vital que circula no interior do 

corpo, promovendo a execução de movimentos e a habilidade motora, além de expandir 

a eficiência corporal do ser. Essa energia é expressa através de movimentação fluída e 

circular (BRANDÃO, 2005). É por meio dessa dinâmica que nos mantemos ligados à 

energia cósmica que constitui o Universo. Se não respirarmos de forma consciente e 

controlada, de maneira a expandir eficientemente a movimentação, não nos é possível 

chegar ao Tai Chi.    

No entanto, inicialmente é preciso imaginar, tanto a respiração quanto a energia, 

a fim de identificar, controlar e dirigir seu fluxo pelo corpo. Nesse processo, torna-se 

necessário entender que mente e corpo integram uma mesma unidade, que deve mover-

se continuamente como um todo, de forma coordenada, fortalecendo o livre fluxo da 

energia (LIAO, 1990). Embora não possa ser visto, o Chi pode ser trabalhado por meio 

de exercícios. Além da prática meditativa, do exercício da imaginação e do controle da 

respiração, o praticante do Tai Chi deve trabalhar a coordenação, praticar o relaxamento 

e exercitar a concentração, aspectos essenciais para o desenvolvimento da energia vital. 

Segundo Batista (2009), a concentração pode ser trabalhada com o intuito de auxiliar na 

expansão e na circulação dessa energia no interior do corpo. Esse fluxo energético 

percorre todo o corpo, o que torna possível o movimento e a realização de ações 

diversas.  
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No caso do ator, a energia corretamente conduzida proporciona uma maior 

dilatação corporal e amplia a presença cênica. De acordo com Artaud (1984), o corpo 

produz ações, enquanto espaço energético, apoiado na respiração, para ele respirar é um 

ato que pode corresponder a nossa vontade, portanto, a respiração pode ser trabalhada36. 

Desse modo, a prática do Tai Chi pode contribuir na formação do ator na medida em 

que sua realização exige uma consciência respiratória, que pode ser explorada de forma 

eficiente no teatro.  

Existe nas formas e sequências de movimento do Tai Chi uma organização que 

obedece a harmonia dos movimentos da natureza, harmonia esta presente no micro e 

macrocosmos. Na natureza, o movimento, a ação de movimentar-se, está sempre 

associada à expansão e à contração. Por exemplo, quando inspiramos, nossos pulmões 

se enchem de ar e a região torácica e abdominal é projetada para o exterior, quando 

expiramos, os pulmões se esvaziam e a caixa torácica e a musculatura do abdômen se 

contraem. Inspirar e expirar são ações que compreendem a totalidade do corpo em todos 

os momentos. A respiração provoca a dilatação e o recolhimento de estruturas, a 

liberação e a contração da musculatura. O movimento é consequência do processo 

respiratório, como também das mudanças anatômicas do corpo resultantes do ato de 

respirar. Respirar é também um processo anatômico, fisiológico e energético. O corpo 

está organizado de acordo com a respiração, “as diferentes formas de respirar expressam 

diferentes formas de ser” (LEAL, 2009, p. 40).   

A respiração é o fator que proporciona a movimentação harmônica no Tai Chi, 

no qual a execução de cada movimento está associada à respiração, nos momentos de 

expansão inspira-se, nos momentos de contração expira-se. O ato de harmonizar 

movimentação e respiração proporciona a sensação de continuidade do movimento a 

partir do centro do corpo. A fluência mais livre da respiração permite que o movimento 

siga seu caminho natural: “Neste movimento que flui, graças à respiração num 

constante expandir e contrair, encher e esvaziar, soltar e retomar, permanece a ordem 

natural que se repete em todo e qualquer movimento. Como a respiração tudo se inicia 

num centro e se desenvolve até as periferias” (LEAL, 2009, p. 35). 

No Tai Chi o movimento não tem início nem fim, também não existem 

fragmentações, apenas sucessões, um movimento fazendo parte do outro estabelecendo, 

                                                 
36 Sobre Artaud e a respiração consultar: Sentidos: Uma Instauração Cênica - Processos criativos a partir 
da poética de Antonin Artaud (2004), tese de doutorado de Nara Salles na qual a autora explora e 
desenvolve processos de criação a partir da poética artaudiana com base na respiração. 
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assim, um ciclo constante e contínuo. Essa dinâmica do movimento parte do centro para 

as extremidades do corpo, seu impulso tem origem no centro e continua num fluxo 

constante e circular, promovendo a ampliação da consciência corporal. Buscamos com a 

ampliação da consciência um corpo mais inteiro. 

Um corpo integrado pressupõe uma consciência expandida também com relação 

à respiração. Respirar é uma ação vinculada a um todo integrado, não apenas à estrutura 

física, mas também à esfera emocional, psíquica, cultural, social e histórica de cada 

indivíduo. De acordo com Leal (2009), não é possível considerar a respiração sem 

“relacioná-la a este todo e às condições em que ocorre” (p. 41). Sob um ponto de vista 

integral, respirar mobiliza pulmões e musculatura diafragmática, mas também cadeias 

musculares, estrutura óssea e articular, ação voluntária e involuntária, além de ação 

pensamento, sentimento e emoção, que também influenciam neste processo (LEAL, 

2009). 

No entanto, não iremos nos deter aqui à mecânica respiratória, nem considerar 

órgãos e músculos envolvidos, mas sim o processo respiratório no corpo enquanto 

unidade. O corpo integrado pressupõe que o que acontece em determinado segmento 

repercute na totalidade do corpo. Por isso, quando modificamos certo aspecto todo o 

restante do corpo se reorganiza. Bloqueios musculares, articulares e mesmo emocionais 

podem estar relacionados a bloqueios respiratórios. Harmonizar respiração e movimento 

não implica uma ação pontual, mas gera desdobramentos por todo corpo.  

A respiração consciente, liberada e integrada, proporciona um gasto otimizado 

de energia e o equilíbrio das tensões no corpo, favorecendo e preservando o “bom 

funcionamento dos órgãos e a liberdade dos movimentos” (LEAL, 2009, p. 44). Porém, 

a liberdade respiratória depende das particularidades de cada corpo. Impor padrões para 

a respiração pode comprometer a flexibilidade corporal e expressiva do indivíduo. Por 

essa razão, Leal (2009) destaca a importância da individualidade no trabalho corporal. 

Cada um de nós é um corpo integrado em si mesmo, no qual aspectos físicos, psíquicos, 

culturais, entre outros, se associam e se completam o que faz cada pessoa singular e 

individual de acordo com esses aspectos. 

Portanto, é interessante que o ator trabalhe a respiração a fim de amenizar 

tensões desnecessárias, assim como eventuais bloqueios emocionais e psíquicos, que 

por ventura possam inibir uma “utilização” mais eficiente e equilibrada do corpo, 

comprometendo assim suas possibilidades expressivas. Certos sentimentos não são 

acionados porque não respiramos bem. Para respirar bem é preciso estar ereto, essa é 
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uma das razões pela qual o Tai Chi é praticado em pé, com raras exceções, e sempre 

com a coluna ereta. “Sem anatomia não há emoções. Os sentimentos têm uma 

arquitetura somática” (KELEMAN apud LEAL, 2009, p. 44). O ator que domina seu 

aparato corporal tem mais chances de despertar os cinco sentidos do espectador, tal 

como supunha Artaud, e não somente a audição como acontece com o ator que utiliza 

praticamente apenas recursos verbais.  

O exercício constante de práticas corporais, tais como o Tai Chi, visa a conquista 

da disciplina, da respiração adequada, do equilíbrio, da flexibilidade física e mental e do 

autoconhecimento. Esse tipo de prática procura, conceitual e empiricamente, organizar, 

articular e integrar os inúmeros sistemas presentes no corpo.  

A partir da movimentação fluída e da respiração abdominal, o Tai Chi busca o 

constante fluxo de energia, fazê-la fluir e circular livremente. Para tanto é preciso 

contatar os pontos de tensão nos quais a energia se encontra bloqueada, impedida de 

fluir, e tentar saná-los. Locais que concentram mais energia, consequentemente 

desenvolvem maior tensão. O Tai Chi procura equilibrar e harmonizar o tônus e a 

tonicidade da própria tensão. A consciência e domínio do próprio tônus são importantes 

na vida e fundamentais para o artista da cena que pode acioná-lo e manipulá-lo em 

nome de uma personagem ou ação. Trabalhar a tonicidade é necessário para o ator na 

medida em que o tônus reflete o estado afetivo. Portanto, é preciso equilibrar o fluxo de 

energia e a tensão de maneira funcional. Obviamente isso demanda certo esforço que se 

caracteriza pela mobilização da energia em função do movimento.  

Durante a vida adquirimos um repertório de movimentos e nos acomodamos, 

não exploramos nossas possibilidades corporais, o que termina por restringir nosso 

vocabulário de movimento. O corpo é, enquanto matéria e energia, flexível e maleável e 

pode ser estimulado a ampliar seu repertório de movimentos e variar seus padrões e 

posturas corporais. O corpo é um todo, o movimento de cada uma de suas partes é 

vivido pelo corpo inteiro de modo complementar. Através de uma movimentação fluída 

o Tai Chi promove a não hierarquização das partes do corpo, busca despertá-lo, reativar 

sua sabedoria e estimular a experiência sensorial. O corpo lúcido toma iniciativas, não 

se satisfaz na passividade. Essa consciência do corpo conquista-se. O Tai Chi estimula o 

contato consciente para além do corpo. Busca ativar a percepção, a reflexão e a 

observação da vivência e do aprendizado da técnica. 
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3.4 CORPO ENQUANTO UNIDADE 

 

A fragmentação do corpo em partes é culturalmente estabelecida. O Tai Chi 

enquanto técnica corporal pressupõe a indivisibilidade corpo-mente. De acordo com 

essa perspectiva, corpo e mente são funcionalmente idênticos. Porém, embora corpo e 

mente sejam dois aspectos de um mesmo processo, são também diferentes, mas 

interferem um no outro. São aspectos concomitantes, complementares, osmóticos, um 

transpassa o outro (LEAL, 2009).  

O corpo enquanto unidade psicofísica é princípio fundamental na prática das 

artes marciais. Esse corpo pode ser compreendido como uma cadeia na qual se integram 

todos os elementos de modo a constituir um todo. Assim, quando executamos uma ação 

ou movimentamos alguma parte qualquer do corpo, o sistema corporal é modificado em 

sua inteireza. No Tai Chi, por exemplo, o encadeamento das partes é essencial na 

medida em que todo o conjunto corporal deve ser mobilizado na execução de cada 

movimento para a eficácia da prática. Os movimentos de todas as partes do corpo estão 

unificados em uma mesma unidade coordenada de forma sistemática, que, por sua vez, 

deve estar de acordo com a respiração. Fazer uso de todo o corpo enquanto unidade 

desenvolve a consciência do aparato corporal, proporciona sua descoberta e exploração, 

desde a superfície da pele, passando pela estrutura óssea, até a percepção dos órgãos 

internos, sua organização e funcionamento. Além disso, permite conquistar um elevado 

nível de prontidão e precisão na execução dos movimentos na medida em que as ações e 

posturas automatizadas dão lugar a práticas executadas atentamente e de forma 

concentrada (BATISTA, 2009). Contudo, na prática, alcançar essa conexão não é fácil, 

mas é possível a partir de um trabalho direcionado. 

O corpo é processo, um processo que tem início no nascimento e que só termina 

quando tem fim a nossa existência corpórea. As posturas adotadas no dia-a-dia, 

conscientes ou não, e mesmo os treinamentos aos quais nos submetemos marcam 

gradativa e ininterruptamente o nosso corpo. Contudo, uma parte considerável dessas 

ações resulta em hábitos automáticos que muitas vezes provocam um mau desempenho 

de nossas potencialidades. Como “dependemos do corpo” para realizar qualquer 

atividade, essa falta de consciência pode ser prejudicial para boa parte das pessoas 

(BATISTA, 2009). A prática do Tai Chi nos ensina que o movimento humano, seja ele 

qual for, tanto na vida cotidiana quanto na arte, é constituído pelos mesmos elementos, 

tanto no que se refere à parte fisiológica como também à parte psíquica. Estar atento e 
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consciente, tanto com relação às ações mais simples do cotidiano até as mais 

complexas, como tocar um instrumento musical ou dançar, por exemplo, nos dá a 

oportunidade de conquistar uma maior sensibilidade corporal e precisão dos 

movimentos.  

O Tai Chi, embora condicione o corpo como qualquer outra prática, também 

possibilita a conquista de uma consciência corporal, permite que o praticante repense 

seus hábitos e posturas corporais, a fim de promover uma movimentação mais fluída e 

consciente de forma a conhecer cada parte envolvida no processo, rompendo 

automatizações e permitindo, desse modo, um fluxo mais livre de energia. Além disso, 

enquanto prática corporal, o Tai Chi proporciona o abandono de certos hábitos corporais 

não benéficos, ou mesmo prejudiciais, em favor de condutas corporais menos agressivas 

e mais saudáveis. Obviamente o que é prejudicial ou benéfico varia de acordo com cada 

indivíduo.  

O exercício do Tai Chi condiz em se esvaziar para se preencher, somente quando 

estamos vazios é que podemos ser preenchidos. É necessário estarmos vazios, libertos, 

para que a essência se manifeste em nossa existência. Afinal, “o Ser e o Existir, Se 

engendram mutuamente.” (TSÉ, 1991, p. 26). É nesse ponto que o corpo do Tai Chi 

contata com o corpo sem órgãos, na medida em que ambos os corpos pressupõem o 

esvaziamento de certas representações do corpo em favor de um corpo livre de padrões 

corporais já consolidados.  

O corpo sem órgãos é o que resta quando tudo lhe é retirado, mas, embora 

esvaziado de órgãos, também é pleno de alegria, êxtase, dança. “Um CsO é feito de tal 

maneira que ele só pode ser ocupado, povoado por intensidades. Somente as 

intensidades passam e circulam. Mas o CsO não é uma cena, um lugar, nem mesmo um 

suporte onde aconteceria algo. Nada a ver com um fantasma, nada a interpretar. O CsO 

faz passar intensidades, ele as produz e as distribui num spatium ele mesmo intensivo” 

(DELEUZE; GUATTARI, 1999, p. 13). Mas como produzir as intensidades sem as 

quais ele permanece vazio? Os procedimentos e meios utilizados na produção desse 

corpo anunciam antecipadamente o que nele circulará ou não circulará: “[...] algo vai ser 

necessariamente produzido sobre tal modo, mas não se sabe o que vai ser produzido; 

[...] aquilo que é produzido sobre o CsO já faz parte da produção deste corpo, já está 

compreendido nele, sobre ele” (p. 12-3).  

Tal corpo, “vazio de representações”, mas pleno de possibilidades, pode ser o 

corpo idealizado para o artista cênico em virtude de sua flexibilidade tendo em vista à 
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complexidade e multiplicidade de fatores que envolvem o ofício do intérprete. 

Obviamente, a esse corpo “vazio de representações” não se chega, mas é possível 

trabalhar o corpo na tentativa de aproximá-lo o mais possível do idealizado.  

Portanto, a prática do Tai Chi pode ser benéfica para o ator em busca do corpo 

sem órgãos na medida em que lhe proporciona um corpo desautomatizado, no qual a 

energia circula de forma fluída. Além disso, seu exercício possibilita o conhecimento da 

rede complexa de relações que se fazem no corpo. A movimentação de um segmento 

corpóreo necessariamente afeta outros segmentos, ao mesmo tempo em que é afetado, 

portanto, o corpo atua de forma conjunta. 

Laban (1978), estudioso do movimento humano e um dos expoentes mais 

significativos da dança moderna difundida no início do século XX, diz que o controle 

dos movimentos de cada parte do corpo está intimamente relacionado ao controle da 

fluência desses movimentos.  

 

O corpo é nosso meio de expressão por via do movimento. O corpo age como 
uma orquestra, na qual cada seção está relacionada com qualquer uma das 
outras [...]. As várias partes podem se combinar para uma ação em concerto 
[...]. Também há a possibilidade de que uma ou várias partes encabecem e as 
demais acompanhem o movimento. [...] Cada ação de uma parte particular do 
corpo deve ser entendida em relação ao todo que sempre deverá ser afetado, 
seja por uma participação harmoniosa, por uma contraposição deliberada, ou 
por uma pausa (LABAN, 1978, p. 67).  

 

O ator deve explorar essa fluidez que interliga o corpo a fim de mobilizá-lo e 

conquistar a consciência dessa unidade que tem influência direta na qualidade de seu 

trabalho. Portanto, o ator deve se submeter a práticas que o auxiliem com relação a esse 

objetivo. “Para que o ator amplie sua presença cênica, faz-se necessário que todo o 

aparato corporal esteja trabalhando para executar a ação” (BATISTA, 2009, p. 85). No 

Tai Chi, por exemplo, a movimentação contínua e lenta busca despertar a consciência 

do praticante com relação ao próprio corpo, o que proporciona um maior domínio sobre 

seu sistema corporal. Já para o ator, a execução plena e harmônica do movimento 

depende da consciência desse sistema a partir do qual aquele desenvolve a atenção e a 

percepção do corpo com relação ao espaço, obtendo desse modo, maior controle da 

situação e a prontidão para agir caso seja surpreendido por algo inesperado.  

O Tai Chi proporciona o desenvolvimento desses aspectos na medida em que 

sua prática exige atenção e precisão, o praticante deve atentar para todo e qualquer 

detalhe do que passa a seu redor, já que em princípio sua prática é defensiva. Além 
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disso, de acordo com a filosofia taoísta, o Chi é a essência de todo Cosmos e não sofre 

limitações de caráter espacial. Nós, seres humanos, somos parte de um todo constituído 

dessa energia geradora, portanto, somos também espaço. Entendo, desse modo, que a 

prática do Tai Chi ajuda a desenvolver essa consciência e percepção corpóreo-espacial 

de que não estamos no espaço, de que somos parte do espaço ao nosso redor37. Por essa 

razão, a movimentação do Tai Chi corresponde aos movimentos cósmicos e a prática 

acontece preferencialmente ao ar livre para que estejamos em contato direto com as 

“forças” que constituem o Universo.  

No momento em que o ator realiza qualquer ação, seja em cena ou em sala de 

ensaio, ele deve buscar esse entrelaçamento do corpo no espaço. O Tai Chi explora 

possibilidades espaciais diversas, baseadas principalmente em movimentos e trajetórias 

circulares realizadas de acordo com o fluxo natural da vida. O encadeamento dos 

movimentos é composto de deslocamentos circulares e movimentação corporal circular 

e espiralada, que constituem um circuito fechado no qual a energia flui possibilitando 

que nos integremos ao Universo. “Tornar-se consciente dessa unidade e da inter-relação 

mútua de todas as coisas, transcender a noção de um Si-mesmo (Self) individual e 

identificar-se com a realidade fundamental. A emersão dessa consciência – 

‘denominada iluminação’ – não é apenas um ato intelectual, mas, na verdade, uma 

experiência que envolve a totalidade do indivíduo” (CAPRA, 2006, p. 26). 

Estar em harmonia com o Cosmos é um dos princípios do Tai Chi. Segundo 

Despeux (1987), a prática do Tai Chi acontece em pé justamente porque a coluna 

vertebral constitui o eixo ao redor do qual o mundo se ordena, fazendo do homem o elo 

entre terra e céu. Pela cabeça recebe-se a energia do céu, pelos pés a energia da terra e 

as mãos também compõem esse sistema. Desse modo, o homem contribui para a 

manutenção da ordem no mundo. “Foi com a coluna ereta que Cristo, Buda e Maomé 

receberam suas revelações espirituais. [...] Parece ser realmente necessário posicionar a 

coluna vertebral verticalmente com relação à terra, para estabelecer contato com uma 

vasta energia invisível. Os seres humanos não existem apenas a meio caminho entre o 

céu e a terra, mas existem para religar o céu à terra” (OIDA, 1999, p. 107). A posição 

                                                 
37 “Uso do espaço não é apenas deslocamento. Espaço, em Laban, também trata de espaço ‘dentro’ do 
corpo, bem perto do corpo” (RENGEL, 2008, p. 14). Essa esfera espacial próxima ao corpo é chamada 
de kinesfera. Toda ação é executada dentro desse espaço, que tem relação com o eixo do corpo, assim 
ao deslocar-se o ator ou dançarino inevitavelmente levam-no consigo. Esse espaço pessoal “varia de 
acordo com o tipo físico, amplitude de movimentação e energia de cada um. Um corpo bem treinado é 
capaz de manejar sua kinesfera de acordo com a intenção, tanto através de movimentos [...] como da 
energia que emana de si” (SCHULZE, 1997, p. 36).  
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vertical da coluna vertebral com relação à terra significa que estamos vivos, que 

existimos, ao contrário da posição horizontal da espinha dorsal sobre a terra, posição 

que denota estarmos adormecidos ou mortos.   

O Tai Chi, também tido como a dança taoísta do guerreiro, se aproxima de 

muitas danças rituais chinesas, nas quais os gestos de mãos e pés expressam 

sentimentos interiores. Os deslocamentos e gestos codificados, quase que ritualizados, 

executados de acordo com as oito direções geográficas, permitem que o homem domine 

tempo e espaço e se deixe penetrar pelas forças do Universo.  

Todo movimento do corpo expressa um movimento interior, o fluxo interno da 

energia. A dança, por exemplo, dançada no corpo e não com o corpo, é considerada 

criadora, pois estimula energias naturais e organiza espaço e tempo, expressa a 

constante movimentação do Universo, “empenhado em movimento e atividades 

incessantes, numa permanente dança cósmica de energia” (CAPRA, 2006, p. 170). O 

movimento e o ritmo são inerentes a matéria. Tanto na Terra quanto além dela, toda 

matéria está envolvida numa “dança das energias”, um ininterrupto fluxo de energia que 

desafia os padrões convencionais da razão humana. O Deus hindu Shiva é a metáfora 

dessa dança das energias. A dança de Shiva corresponde ao Universo que dança, ao 

incessante fluxo de energia que atravessa uma infinita multiplicidade de padrões que se 

fundem mutuamente. Essa dança que envolve a totalidade do Cosmos constitui a base 

de todos os fenômenos naturais, portanto, de toda a existência (CAPRA, 2006).  

Alternando Yin e Yang, movimentação e repouso, aprendemos a estar presente 

por inteiro em cada ação que nos propomos realizar, e a nos adaptarmos mais facilmente 

a mudanças e situações de qualquer natureza. Portanto, no Tai Chi a realização da forma 

é fundamental, mas o que realmente importa não é a movimentação em si, mas a 

imanência que se cria ao se movimentar38. A forma é o meio para fluir na imanência. De 

acordo com um antigo documento chinês, “as leis [naturais] não são forças externas às 

coisas, mas representam a harmonia do movimento a elas imanente” 39. 

Somos parte do Universo, mas somos o próprio Universo em nós mesmos, o 

Universo se faz em nós, corresponde a nós. Por isso, devemos estar em harmonia com o 

Cosmos, do contrário estamos desarmonizados com nós mesmos. Fazemos parte de um 

todo e esse todo está em nós. Um dia, praticando o Tai Chi com o vento acariciando 

meu rosto, entendi o que trazem os livros: somos parte do Universo e seu movimento 

                                                 
38 Imanência: presença da finalidade da ação na própria ação. 
39 Citado em: (CAPRA, 2006, p. 168). 
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repercute em nós. Na verdade, ele está em nós. Mais que isso, fazemos todos parte desse 

único movimento. Nossos movimentos correspondem à movimentação do Universo e 

vice-versa. É sobre essa e outras experiências que iremos refletir nos capítulos 

seguintes. 
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4 EXPERIÊNCIA: A CONSCIÊNCIA DO CORPO 

 

Há um tempo 
em que morrer não basta 

morrer vicia. 
É preciso se fazer semente 

morrer totalmente 
para renascer um dia. 

(João Andrade) 

 

No Extremo Oriente há uma forte relação entre religião, arte e artes marciais. 

Tais relações se estabelecem no plano filosófico, como também na prática e na técnica. 

Segundo Oida (1992), exercícios religiosos como mudras e mantras, por exemplo, são 

semelhantes aos praticados durante a prática marcial. Tanto os rituais religiosos quanto 

os exercícios marciais e as práticas artísticas, sejam quais forem, consistem em ações 

físicas. Essas práticas, todas muito antigas, visam atingir a verdade mais por meio de 

uma experiência corpórea em que a compreensão intelectual, a elevação e intensificação 

da consciência advêm da prática.  

Certos rituais religiosos de povos asiáticos, por exemplo, não são realizados em 

função do observador, mas sim para o desenvolvimento espiritual e evolução do 

executante, portanto, para estes, trata-se de uma disciplina espiritual, pois libera certas 

energias por intermédio de cantos e danças. Tais práticas permitem atingir certos 

estados de iluminação por meio do ato físico. As artes japonesas tais como o tiro com 

arco, a pintura, as artes dramáticas, a dança, a esgrima, a cerimônia do chá e os arranjos 

florais também cultivam conscientemente uma conduta espiritual que determina suas 

características essenciais. De acordo com Herrigel (1975), do ponto de vista factual, é 

possível iniciar uma caminhada rumo ao Zen, partindo de cada uma dessas artes. O Zen, 

assim como o Taoísmo e o Budismo, por mais que seja uma doutrina de ordem 

religiosa, filosófica e mística, está presente no cotidiano, mas além das banalidades da 

vida cotidiana. O Zen é a consciência cotidiana, que “não é outra coisa senão ‘dormir 

quando se tem sono e comer quando se tem fome’. Quando refletimos, deliberamos, 

conceptualizamos, o inconsciente primário se perde e surge o pensamento. Já não 

comemos quando comemos, nem dormimos quando dormimos” (SUZUKI in 

HERRIGEL, 1975, p. 11). Tal experiência mística é única. No caso das artes acima 

citadas, esse estado denominado de não consciência só é possível se o artista estiver 

desprendido de si, sem, no entanto, desprezar a habilidade e o preparo técnico, que não 
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pode ser alcançado unicamente com o estudo metódico e exaustivo. Na prática de tais 

artes, assim como outras tantas artes praticadas no Oriente e além dele, o dançarino, por 

exemplo, não dança somente com a finalidade de realizar movimentos harmoniosos, ele 

pretende, antes de tudo, harmonizar o consciente com o inconsciente. Esse estado de 

consciência inconsciente pressupõe um relaxamento da atenção, um estado no qual 

penetramos o corpo de tal forma que não nos é permitido refletir, apenas agir de 

maneira que tenhamos domínio, mas não controle do que nos acontece e das ações que 

executamos. “Trata-se de ‘libertar o corpo’ entregando-o a si próprio: não ao corpo-

mecânico nem ao corpo-biológico, mas ao corpo penetrado de consciência, ou seja, ao 

inconsciente do corpo tornado consciência do corpo (e não consciência de si ou 

consciência reflexiva de um ‘eu’)” (GIL, 2005, p. 25).  

 

[...] consciência torna-se consciência do corpo, os seus movimentos, 
enquanto movimentos de consciência adquirem as características dos 
movimentos corporais. Em suma, o corpo preenche a consciência com sua 
plasticidade e continuidade próprias. Forma-se assim, uma espécie de “corpo 
da consciência”: a imanência da consciência ao corpo emerge à superfície da 
consciência e constitui doravante o seu elemento essencial (Gil, 2005, p.109).  

 

Portanto, o artista carece mais do que apenas a consciência exterior do próprio 

corpo, é necessário também ter consciência de seu “interior”. Logo, o domínio técnico 

não é suficiente, é preciso transcendê-lo, de tal forma que se converta numa arte sem 

arte, provinda do inconsciente. (SUZUKI in HERRIGEL, 1975). Alcançado esse estado 

de evolução, o artista, seu corpo, cada um de seus membros e órgãos, constitui os 

instrumentos de sua arte, são eles próprios manifestações e expressões suas.  

Em muitos países, tais como China, Japão e Índia, entre outros, a cultura, as 

artes, a postura espiritual e intelectual, o modo de vida, a moral e a estética estão 

fortemente impregnados dos fundamentos de tais doutrinas, e são dificilmente 

compreendidos pelos que não estão com eles familiarizados. Diante disso, segundo 

Herrigel (1975), não há outro caminho para os que desejam compreender tais 

fundamentos que não o da prática.  

O filósofo alemão Eugen Herrigel (1885 – 1955) viveu no Japão por mais de seis 

anos, período no qual se dedicou ao tiro com arco. Foram necessários anos de prática 

para que Herrigel compreendesse a essência dessa arte. Diante do exposto, pergunto: é 

possível de fato que eu compreenda o exercício do Tai Chi em sua essência tendo em 

vista uma prática tão incipiente? Digo incipiente com relação ao tempo que dedico ao 
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Tai Chi, apenas dois anos, como também o fato de minha prática não consistir em um 

treinamento rigoroso. Esse é um desafio que me é posto e que assumo, não no intuito de 

buscar uma resposta, mas de me permitir experienciar e refletir, pois mesmo no pouco 

contato que tenho com o Tai Chi já percebo que é no praticar que se concretiza o 

incorporar de seus princípios.   

Portanto, mesmo sendo meu olhar o de uma ocidental que se debruça sobre uma 

prática de origem oriental, ainda assim é possível que eu fale de minha trajetória, de 

minha experiência pessoal, embora isso configure um questionar constante: como falar 

de sentimentos e sensações muitas vezes tão subjetivas? Como efetuar uma pesquisa 

objetiva com base em fenômenos tão imprecisos? Diante dessa realidade, como devo 

proceder?  

Penso que talvez possa conduzir essas indagações considerando a possibilidade 

de falar dessa trajetória a partir de minha experiência prática. Entendo que essa prática 

me conduz rumo a uma tentativa de compreender a maneira como os praticantes de 

certas condutas, como o Tai Chi, por exemplo, entendem a experiência e é nesse 

investimento que conduzimos o nosso estudo. Essa compreensão é fundamental não só 

para entender a filosofia do Tai Chi como também sua prática. Incorporar a prática pode 

proporcionar a incorporação dessa outra maneira de perceber e compreender o mundo, a 

vida, as relações e a experiência.  

Tais condutas filosóficas não se tornaram uma ocupação meramente abstrata, 

mas estão ligadas a específicos métodos disciplinares de conhecimento, como a 

meditação, em especial o método da atenção, por exemplo. Estar atento significa estar 

presente na experiência incorporada de cada dia. São inúmeras as técnicas cuja função é 

levar a mente da atitude abstrata, como pensamentos e preocupações, para a situação da 

própria experiência da pessoa. “Seu objetivo é levar a pessoa a tornar-se atenta, 

experienciar o que a mente está fazendo enquanto ela o faz, estar junto com a própria 

mente” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003, p. 40).  

Normalmente as pessoas são não atentas, raramente o corpo e a mente estão 

estreitamente coordenados, logo, de acordo com a tradição taoísta, não estamos 

presentes. Portanto, como deve ser trabalhada a não presença da mente? Segundo o 

taoísmo é preciso primeiramente tranquilizar a mente. Para tanto são utilizadas técnicas 

de concentração que permitem aprender a manter a atenção em um único objeto. 

Normalmente a respiração é utilizada como foco de atenção. Durante o exercício da 
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meditação, caso a pessoa perceba que sua mente divaga sem atenção, é preciso 

reconhecer a divagação e trazer a atenção de volta para seu objeto.  

Na vida cotidiana é possível perceber que fazemos muitas coisas sem nos 

darmos conta do que está sendo feito e, assim, podemos trazer de volta nossa atenção à 

atividade que está sendo realizada. Portanto, estamos frequentemente distantes de 

nossas próprias experiências, protegidos por certos hábitos. Segundo Varela, Thompson 

e Rosch (2003), a dissociação mente-corpo, consciência-experiência resulta do hábito, e 

esses hábitos podem ser quebrados a partir de certas práticas meditativas.  

Pessoas que meditam constantemente relatam que eventualmente vivenciam uma 

ampliação da mente ou momentos de uma perspectiva mais panorâmica, o que é 

chamado de consciência. A experiência da amplitude da mente e da consciência 

panorâmica são consequências naturais das práticas meditativas. Mas não basta apenas 

atingir os estados de atenção e consciência, é preciso também desenvolvê-los. 

A prática do Tai Chi fortalece a atenção e a consciência por meio do treinamento 

de certos hábitos. Na medida em que hábitos são eliminados, modificados ou 

assimilados por meio de determinadas práticas, se desenvolve a atitude de esvaziar a 

mente. Nesse sentido, mente e corpo dissociados ou coordenados é uma questão de 

experiência.  

No Taoísmo não existe conhecimento independente da experiência. Nossas 

experiências acontecem na medida em que as vivenciamos, percebemos o mundo a 

partir das nossas experiências. Por exemplo, segundo Varela, Thompson e Rosch 

(2003), percebemos o mundo como colorido, macroscópico, tridimensional e não como 

um composto de partículas subatômicas. Logo, a nossa percepção diz respeito ao mundo 

experiencial, ou, de acordo com a fenomenologia, ao mundo vivido. Contudo, em 

grande medida, a nossa experiência de todo dia é uma experiência desatenta. 

É preciso tornar-se uno com sua própria experiência, portanto, práticas que 

desenvolvem a atenção e a consciência têm como objetivo aproximar a pessoa de sua 

experiência por meio de uma reflexão incorporada. Varela, Thompson e Rosch (2003) 

definem incorporada como a reflexão na qual mente e corpo foram unidos, portanto, a 

incorporação “abarca tanto o corpo como uma estrutura experiencial vivida quanto o 

corpo como contexto ou meio de mecanismos cognitivos” (p. 242). 

Segundo os autores, devemos nos incluir na reflexão, caso contrário a reflexão 

será apenas parcial e desincorporada. Logo, de acordo com essa definição, a reflexão é 

uma forma de experiência e não somente uma reflexão sobre a experiência. “Quando a 
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reflexão é feita dessa forma, ela pode interromper a cadeia de padrões de pensamentos 

habituais e preconcepções, de forma a ser uma reflexão aberta – aberta a possibilidades 

diferentes daquelas contidas nas representações comuns que uma pessoa tem do espaço 

da vida" (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003, p. 43).  

No entanto, o fato de a reflexão ter sido afastada da vida corporal faz com que a 

questão corpo-mente seja preocupação apenas da reflexão abstrata. Segundo Varela, 

Thompson e Rosch (2003), atualmente a reflexão, de um modo geral, é tida quase 

sempre como estritamente mental, o que nos leva a perguntar qual sua relação com a 

vida corporal. De acordo com os autores, certas práticas meditativas são métodos 

disciplinados eficazes para examinar a experiência. Tais práticas buscam desenvolver a 

atenção sobre a experiência no momento em que a mesma é experienciada.  

Os mestres taoístas, por exemplo, convidam seus discípulos a vivenciar os 

princípios da doutrina na própria experiência. Cada passo alcançado é tido como uma 

descoberta. O desenvolvimento da atenção e da consciência por meio da prática do Tai 

Chi pode ser considerado uma experimentação aberta e incorporada, na qual se busca 

estar atento à mente na medida em que ela toma seu próprio curso. Segundo Varela, 

Thompson e Rosch (2003), o objetivo de práticas como o Tai Chi não é tornar a pessoa 

absorta, mas fazer com que a mente seja capaz de estar presente em si mesma “tempo 

suficiente para obter insights sobre sua própria natureza e funcionamento” (p. 41). 

De acordo com os princípios que regem o Tai Chi, o praticante deve cultivar a 

atenção por meio de uma concentração relaxada no surgimento de cada momento da 

experiência, seja durante a prática (situação “laboratorial”) ou na vida cotidiana. A 

consciência do que nos acontece torna-se cada vez mais espontânea à medida que 

prestamos atenção repetidas vezes aos detalhes de nossa condição incorporada. 

Portanto, há uma progressão da atenção e da consciência. Através da prática do Tai Chi 

pretendo transpor essa progressão para o teatro. 

O caráter de abertura presente na experiência demonstra a ausência de unidade 

experiencial e consequentemente de unidade na consciência. A consciência tem 

múltiplas fontes, por mais que estejamos conscientemente atentos, ela depende e varia 

consideravelmente de acordo com a experiência.  A todo instante alguma experiência 

nos ocorre, mas ela está constantemente se modificando e sempre depende de uma 

situação em particular. Viver compreende estar sempre em alguma situação, inserida em 

certo contexto e realidade. Não há no mundo experiência que seja permanente ou que 

independa de uma situação qualquer. Hábitos, motivações e tendências emocionais 
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podem mudar consideravelmente com o tempo, portanto, a nossa consciência sendo 

empírica, está sempre mudando.  

No Tai Chi, enquanto prática meditativa, somos orientados a prestar atenção na 

experiência da forma mais desapegada possível. É somente por meio de uma reflexão 

descompromissada que podemos perceber a inquietação a que normalmente estamos 

sujeitos e que geralmente ignoramos. A partir do momento em que a experiência 

acontece, pensamentos, sentimentos, emoções e sensações nos acometem, no entanto, 

devemos estar atentos não aos conteúdos ou ao sentido do que é pensado, mas apenas 

observar o pensamento e sua trajetória e dirigir a atenção ao processo constante daquela 

experiência particular. À medida que as percepções, as relações e a atividade da mente 

se expandem, transformam-se em consciência atenta. A pessoa “atenta” apenas exercita 

o olhar, portanto, a consciência é apenas um modo de conhecer (VARELA; 

THOMPSON; ROSCH, 2003). 

Desde o início da pesquisa nos deparamos com a ausência de fundamentação, 

com a falta de alicerces estáveis com relação à abordagem atenta e aberta da 

experiência. Assim, com relação a esse aspecto a pesquisa começou ingenuamente. 

Demorou certo tempo para que eu compreendesse que a nossa compreensão de mundo 

depende de nossas capacidades perceptivas e cognitivas incorporadas, quando 

observamos o mundo não o vemos de maneira absoluta, nós vemos relações. Nós 

conhecemos o mundo a partir de nossas experiências. Contudo, estamos habituados à 

regularidade e a estabilidade, permanecendo no que é cômodo e superficial, não 

buscamos nos aprofundar no que nos acontece e logo não experienciamos o mundo, não 

vivemos a experiência concretamente.  

Trilhar o caminho do aprendizado aberto e atento pode ser profundamente 

transformador. Esse aprendizado é incorporado – mais precisamente reincorporado 

momento a momento – a partir do esforço e dos hábitos – novos, modificados, 

abandonados. Porém, como é possível tal atitude ser promovida e incorporada? 

Obviamente, essa atitude não pode ser criada simplesmente por meio de normas ou 

imposições racionais. Isso não quer dizer que regras não sejam necessárias, pelo 

contrário, são fundamentais. Por meio de determinadas práticas, certas atitudes são 

desenvolvidas e incorporadas, tornando-se espontâneas e autossustentáveis. Portanto, 

amparados pela prática, podemos descobrir como a abordagem disciplinada e atenta da 

experiência, presente na tradição taoísta, pode contribuir com o trabalho do ator.  
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4.1 EXPERIÊNCIA 

 

Experiência é uma palavra que tem origem no latim, experientia: provar, 

experimentar. Logo, experiência é o encontro ou a relação com o que se experimenta, 

com o que se prova. A experiência se caracteriza pela nossa percepção enquanto corpo, 

mas vai além do que é percebido e do que se pode perceber. Tudo o que percebemos, 

percebemos enquanto corpo. É no corpo e a partir dele que nos relacionamos com o 

mundo. A percepção e o conhecimento se dão a partir do corpo todo. É no encontro 

entre o corpo e o mundo que acontece o saber. Aprendemos por meio de experiências, 

do que nos passa, nos acontece, nos toca. Porém, a forma como nos apropriamos do 

mundo é limitada pelos nossos sentidos, portanto, não há nada que possamos conhecer 

plenamente em sua essência. Mesmo em nosso próprio corpo existem zonas de silêncio, 

sobre as quais não temos consciência. Essas zonas inatingíveis são parte da condição 

humana. 

O caráter de abertura presente na experiência, sua transitoriedade, a continuidade 

de seu fluxo caracteriza o que somos. A nossa existência é independente, mas nossas 

ações e experiências têm relação com a cultura da qual fazemos parte, com o contexto 

no qual estamos inseridos e com os referenciais que possuímos. Além de variar de 

acordo com o que vivemos, as experiências são exclusivas e próprias de cada um de 

nós. A maneira como as descrevemos também é particular e se modifica em função e de 

acordo com os hábitos de atenção e observação de cada pessoa (VARELA; 

THOMPSON; ROSCH, 2003). 

Sendo diferentes uns dos outros, experimentamos o mundo a nossa volta de 

maneira diversa, logo, vivemos e aprendemos coisas diferentes a partir de uma mesma 

coisa. Portanto, fenomenologicamente falando, o mundo é aquilo que vivemos 

corporalmente de forma integrada, não podemos separar sensações, “ideias e/ou 

pensamentos, da experiência corporal. Esta é a base primeira do que podemos dizer, 

pensar, saber e comunicar” (RENGEL in MOMMENSOHN; PETRELLA, 2006, p. 

122). A experiência do corpo inclui a memória corporal, sua história, abre o corpo para 

novas possibilidades, amplia os sentidos e o “diálogo com outros corpos e com o 

mundo, porque neles também se constitui” (TIBÚRCIO, 2005, p. 33). 

Porém, a diversidade dos corpos humanos, de modo geral, não tem sido 

respeitada. Diante da modernidade, desse tempo do estímulo, do fugaz, da vivência 

pontual, em que tudo nos atravessa, tudo nos surpreende, muito pouco nos acontece, 
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quase nada nos toca. Ao mesmo tempo em que estamos condenados a uma privação 

sensorial que gera uma carência e entorpecimento dos sentidos, nossas sensações 

corporais e liberdade de movimentos são estimulados através de falsas experiências que 

enfraquecem, insensibilizam e anestesiam nossa consciência com relação ao corpo. 

Segundo Richard Sennett (2003), atualmente nos fixamos e discorremos mais 

explicitamente acerca de nossas experiências corporais, o que não significa que sejamos 

assim tão livres corporalmente falando. Devido à infinidade de estímulos, 

experimentamos nossos corpos de maneira mais passiva e menos concentrada do que as 

gerações anteriores, pois por mais que as pessoas temessem suas sensações, ainda 

assim, as viviam mais intensamente.  

Atualmente, nossas experiências caracterizam-se por uma não experiência. 

Somos convidados a experimentar o mundo de forma acelerada, passageira e passiva, 

sem obstruções, esforço, desconforto, conflito ou risco. Encontramo-nos ausentes do 

corpo que somos, vivemos alienados de nós mesmos. 

 

As riquezas materiais, os conhecimentos sobre o mundo e os meios técnicos 
de que hoje se dispõe, em pouco alteram essa condição humana. Ao 
contrário, o homem contemporâneo, colocado diante das múltiplas funções 
que deve exercer, pressionado por múltiplas exigências, bombardeado por um 
fluxo ininterrupto de informações contraditórias, em aceleração crescente que 
quase ultrapassa o ritmo orgânico de sua vida, em vez de se integrar como ser 
individual e ser social, sofre um processo de desintegração. Aliena-se de si, 
de seu trabalho, de suas possibilidades de criar e de realizar em sua vida, 
conteúdos mais humanos (OSTROWER, 2009, p. 06). 

 

Diante disso, o que poderá devolver ao corpo seus sentidos e tornar as pessoas 

mais conscientes de si, mais capacitadas a expressar fisicamente suas experiências, 

sensações, sentimentos e afetos?  

Segundo Bondía (2002), somos sujeitos incapazes de experiência, pois a 

possibilidade de que nos aconteça algo ou de que algo nos toque, requer um gesto de 

interrupção, gesto quase impossível nos tempos atuais:  

 

Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais 
devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir 
mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o 
juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a 
atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos 
acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, 
calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (BONDÍA, 2002, p. 24). 
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Portanto, o sujeito da experiência se caracteriza menos por suas atividades, mas 

mais por sua abertura, disponibilidade, passividade e receptividade diante de suas ações 

ou do que lhe sucede. No entanto, essa passividade não é caracterizada pela falta de 

ação, mas sim por paixão, padecimento, paciência, atenção, “como uma receptividade 

primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial” 

(BONDÍA, 2002, p. 24).  Logo, o sujeito da experiência é aquele que se expõe, mesmo 

diante de todo o risco que isso representa. Assim, esse sujeito equivale a uma superfície 

sensível, a um território de passagem, a um ponto de chegada ou um espaço no qual tem 

lugar os acontecimentos. De alguma maneira esses acontecimentos afetam, deixam 

vestígios, inscrevem marcas, produzem afetos.   

 

[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos 
alcança, que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando 
falamos em ‘fazer’ uma experiência, isso não significa precisamente que nós 
a façamos acontecer, ‘fazer’ algo significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que 
nos alcança receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. 
Fazer uma experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós 
próprios pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos 
ser assim transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no 
transcurso do tempo (HEIDEGGER apud BOMDÍA, 2002, p. 25). 

 

Nesse sentido, a capacidade de formação e transformação constitui elemento 

essencial da experiência. Tudo o que nos passa, nos acontece ou nos toca também nos 

transforma. Portanto, somente o sujeito da experiência é responsável por sua própria 

transformação na medida em que se abre para ela. No entanto, a maioria das pessoas 

passa anos agindo de modo determinado, seguindo rotinas específicas sem prestar 

atenção a seu corpo. Normalmente isso acontece porque as pessoas não são estimuladas 

e “ensinadas” a se conhecer, perceber os limites e descobrir possibilidades de sua 

realidade corpórea. Seguem a vida a desempenhar suas atividades de forma automática, 

totalmente alheia a todo o mecanismo corporal (BATISTA, 2009). 

A aprendizagem demanda o desenvolvimento da consciência sem a qual não é 

possível o aprendizado de fato. “O aprendizado pela experiência implica uma tomada de 

consciência das qualidades, formas e resultados de nossas experiências pessoais à 

medida que as vamos experimentando” (TORBERT, 1975, p. 23). Para tanto, é preciso 

criar as condições para o desenvolvimento da consciência, fato que cabe somente ao 

investigador, que deve assumir uma postura de comprometimento para com a 

investigação, que no âmbito das artes cênicas vai além, o ator deve aspirar à consciência 

de si. O ator deve buscar essa consciência, pois é por meio dela que ele tem a 
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possibilidade de produzir e expressar corporalmente, da forma mais clara e precisa 

possível, sentimentos, emoções e intenções.  

Contudo, esse corpo consciente não é alcançado naturalmente devido aos 

padrões de comportamento por nós adotados. Faz-se necessário um trabalho direcionado 

que promova o corpo enquanto entidade física, mental e emocional como um todo. São 

muitas as formas pelas quais podemos estar conscientes: consciência de ver e ouvir, 

sentir cheiros, ter paladar, tocar, mesmo a consciência de nossos próprios processos de 

pensamento. Essa última forma de consciência é amplamente trabalhada na tradição 

taoísta e pode ser desenvolvida por meio de habilidades como cantar, dançar, tocar um 

instrumento musical, praticar um esporte ou uma luta marcial, por exemplo. 

A consciência é a integração do pensamento, dos sentimentos e das sensações, 

mas difere de cada um desses elementos. “Ser capaz de dizer ‘Eu penso, logo existo’, 

talvez prove que eu existo, mas não demonstra que sou consciente”. Logo, ser 

consciente não consiste apenas em ver, tocar ou pensar em alguma coisa, “mas também 

em vê-la à luz de nossos próprios desígnios vitais relativamente ao universo”40. 

Contudo, são poucas as pessoas que sentem esses “desígnios de uma maneira ativa e 

percebem que por eles se pauta a sua maneira de ver o mundo – pautar, não no sentido 

de dirigir algumas das suas atividades diárias, mas sim no de trazer energia, coerência e 

significância para cada um dos instantes de sua existência” (TORBERT, 1975, p. 35). 

Basicamente, a consciência é a “redescoberta e o disciplinamento de uma fonte de vida 

que leva à formação ou reorganização dos níveis mais baixos” existentes no homem, 

através da experiência (p. 48).  

Entretanto, segundo Bondía (2002), não é possível captar a experiência a partir 

da lógica da ação ou de uma “reflexão do sujeito sobre si mesmo enquanto sujeito 

agente”. Apreender a experiência só é possível a partir da lógica da paixão, “uma 

reflexão do sujeito enquanto sujeito passional”. E ser passional não é fácil, pois implica 

não ser ativo ao mesmo tempo em que não se pode ser passivo. “O sujeito passional não 

é agente, mas paciente, mas há na paixão um assumir os padecimentos, como um viver, 

ou experimentar, ou suportar, ou aceitar, ou assumir o padecer que não tem nada que ver 

com passividade” (p. 26). Por exemplo, segundo Grotowski in Grotowski, Flaszen e 

Barba (2007), esse estado caracteriza-se por uma “disponibilidade passiva para realizar 

                                                 
40 Portanto, a consciência difere de tais aspectos em nível estrutural – percepção intelectual. 
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um papel ativo, um estado no qual não se ‘quer fazer aquilo’, mas antes ‘renuncia-se a 

não fazê-lo’” (p. 106).  

De acordo com Bondía (2002), o sujeito passional tem também força própria, 

expressa em forma de saber e de práxis. No caso da experiência, o saber está na relação 

entre o conhecimento e a vida humana. Ao contrário da ciência e da tecnologia, esse é 

um saber finito, restrito a um indivíduo ou a uma comunidade, portanto, corresponde a 

um saber particular, subjetivo, relativo, pessoal. A experiência não é o que acontece, 

mas o que nos acontece, logo duas pessoas, por mais que vivam um acontecimento 

comum, não tem a mesma experiência. A experiência é singular para cada um, não 

existe sem o indivíduo e jamais pode ser repetida. 

Esse caráter existencial é próprio da experiência, pois ela é a passagem da 

existência. A experiência, e o saber que dela provém, permite que nos apropriemos de 

nossa própria vida. Portanto, buscar o corpo sem órgãos é ir ao encontro da vida, e essa 

busca como qualquer outra é essencialmente passional, implica ser paciente sem deixar 

de ser agente. A busca pelo corpo sem órgãos é destrutiva como toda paixão, na medida 

em que procura destruir os órgãos, os automatismos, que correspondem a marcas de 

operações sociais e que caracterizam o que somos. Logo, o corpo sem órgãos equivale a 

um corpo vazio. Degradar o corpo para experimentar outras formas. Tentar esvaziá-lo e 

libertá-lo dos automatismos que nele se sedimentam, torna-se dessa forma uma busca 

constante desse corpo” (NÓBREGA; TIBÚRCIO, 2004, p. 466). 

Quando Artaud faz menção a um corpo sem órgãos, em realidade ele está se 

referindo à vida. O mesmo vale para seu teatro, cruel e intenso como a própria vida. A 

terrível história médica de Artaud, todo seu sofrimento físico e psíquico, constitui uma 

experiência corporal que lhe consente sustentar a ideia de ter renascido. De acordo com 

Stelzer (2010), Artaud repetia constantemente que somente o sofrimento confere o 

direito de falar, permite conhecer a verdade, viver a experiência profunda de si, “como 

corpo-mente, como força de fazê-lo de maneira eficaz” (p. 52). Portanto, refazer-se 

enquanto corpo, construir para si um corpo sem órgãos, de modo algum é fácil. A busca 

da liberdade pressupõe a dor. O teatro, como pratica corporal, não só conhece a 

representação da dor, mas também a experimenta no momento em que o ator se destrói 

e se refaz a todo instante.  

De acordo com Artaud, o teatro é o meio pelo qual é possível esse refazer 

corpóreo. O teatro para Artaud exige esse “refazimento”, pois deve estar apoiado no 

corpo, na linguagem física, na ação eficaz. De acordo com essa perspectiva, o corpo 
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sem órgãos corresponde a uma experiência corporal limite, “um refazer anatômico 

através da decomposição e recomposição do corpo, além de uma desarticulação do 

automatismo que bloqueia e condiciona o comportamento humano em todos os níveis: 

físico, emocional e intelectual” (STELZER, 2010, p. 51).  

No teatro, o processo de preparação do ator pressupõe um constante refazimento 

do corpo através de determinadas práticas. O capítulo final dessa dissertação discute a 

preparação do ator e minha experiência no Tai Chi. 
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5 A EXPERIÊNCIA DO CORPO NO TAI CHI: PENSANDO A 

PREPARAÇÃO DO ATOR 

 

Só se vê bem com o coração, o 
essencial é invisível aos olhos. 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
 

Acreditando na premissa de que o que antecede a cena influi no que acontece em 

cena dediquei-me ao exercício do Tai Chi, embora não fosse meu objetivo tornar-me 

uma profissional do Tai Chi, mas experienciar aquela prática em seu contexto. Essa 

experiência é recente em minha vida, pratico o Tai Chi há dois anos apenas. Os 

trabalhos para a efetivação dessa pesquisa tiveram início com o exercício frequente do 

Tai Chi e uma pesquisa teórica referente aos princípios técnicos e filosóficos que 

fundamentam sua prática. A prática do Tai Chi foi realizada desde o início das 

investigações a fim de contribuir na descoberta de meu próprio corpo, de modo que eu 

pudesse perceber que pontos deveriam ser explorados de acordo com as particularidades 

dessa pesquisa. Durante o período da prática foram realizadas anotações que consistem 

principalmente em descrições das aulas, mas também de eventuais impressões e 

descobertas com relação ao corpo no exercício do Tai Chi.  Portanto, a finalidade da 

prática não é a investigação da prática do Tai Chi em si, mas sim, trabalhar seus 

princípios a fim de ampliar a conscientização corporal de modo a contribuir com o 

trabalho do ator.  

Supõe-se que o Tai Chi enquanto prática corporal pode proporcionar ao ator o 

aperfeiçoamento de sua arte. As fragilidades do ator em cena muitas vezes se devem a 

falta de referenciais que orientem o intérprete em seu trabalho. O exercício teatral exige 

princípios técnicos que auxiliem o ator com relação à preparação corporal e o 

desenvolvimento de suas habilidades físicas. Enquanto técnica codificada, as artes 

marciais contribuem com o trabalho do ator na medida em que rompem com os 

automatismos da vida cotidiana e, por meio de uma energia extracotidiana, conduzem o 

corpo à artificialidade. Mas, e quais são os meios para alcançar essa artificialidade 

corporal? No teatro oriental, por exemplo, parte-se de técnicas pré-codificadas, tais 

como as artes marciais, por exemplo, o que justifica a opção por nós realizada de 

explorar os princípios técnicos do Tai Chi.  
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Os encontros aconteciam de duas a três vezes por semana e duravam em média 

uma hora. Nas artes marciais, assim como em qualquer outra prática corporal, para se 

conquistar o aprimoramento técnico e pessoal, o exercício regular e constante é 

primordial. Segundo Batista (2009), somente a regularidade da prática proporciona o 

registro das novas informações com relação à técnica que se busca aprender. Por se 

tratar de práticas com um alto nível de detalhamento, as artes marciais demandam um 

elevado envolvimento do praticante, sendo recomendado uma prática de no mínimo 

duas a três vezes por semana. O treinamento do Tai Chi, por exemplo, necessita de um 

longo período para dominar os elementos básicos em virtude dos detalhes, no entanto, 

aprende-se a técnica dia a dia, observando os professores, colegas e a si próprio. O 

aprendizado de fato acontece apenas com a experiência prática de cada dia, com os 

erros e acertos. “Embora as modificações de um treino para o outro pareçam algumas 

vezes imperceptíveis, este aprimoramento é certo e percebido ao final de um período” 

(BATISTA, 2009, p. 115).  

Os encontros eram realizados ao ar livre, na praça da caixa d’água no bairro de 

Ponta Negra ou no Campus da UFRN. Normalmente a prática estava organizada da 

seguinte forma: alongamento, exercício de Tchi Kuns41 ou movimentos isolados e o 

trabalho com as formas, ou seja, as sequências de movimento. O alongamento não era 

constituído de exercícios específicos do Tai Chi, mas sim movimentos comumente 

trabalhados para esse fim na prática de esportes, como também na dança e no teatro, por 

exemplo. Esse momento tem como objetivo destensionar a musculatura. Um ponto de 

tensão é energia acumulada devido ao fato de trabalharmos o corpo de forma incorreta. 

Essa tensão acumulada não deixa a energia fluir pelo corpo.  

No segundo momento eram trabalhados os Tchi Kuns ou movimentos isolados 

do Tai Chi. Exercitar os Tchi Kuns, assim como se deter à prática de movimentos 

isolados, tem como objetivo centrar a atenção cuidadosamente no corpo. A respiração, 

fundamental na prática do Tai Chi, é intensamente exercitada nesse momento, pois 

contribui para uma movimentação mais eficiente, além de ser elemento essencial para a 

o desenvolvimento, a expansão e a fluência do Chi no interior do corpo. A percepção 

desse elemento, apresentado em capítulo anterior, não é fácil para a maioria das pessoas, 

principalmente quando se é principiante, e exige que o praticante se dedique à prática 

regularmente e por um longo tempo para que seja possível perceber algum resultado. 

                                                 
41 Exercícios, posturas e meditações realizados com base na respiração, tendo como objetivo principal 
aprimorar e desenvolver a consciência do Chi. 



76 
 

 
 

 

 
Figura 02: Tchi Kun Abraçando a Árvore 
Foto: Ana Carolina Strapação Guedes Vianna, 2011. 

 

Durante a prática, principalmente no início, é preciso ter muita atenção com a 

respiração tendo em vista que a respiração abdominal não é comumente praticada por 

nós ocidentais. A respiração adequada permite que o movimento flua mais facilmente. 

No entanto, enquanto for necessário pensar para respirar adequadamente, o movimento 

não tende a fluir tão bem quanto deveria, contudo, isso é parte do processo para se 

chegar à respiração correta e consequentemente a uma melhor circulação de energia.  

Esses momentos iniciais da prática normalmente eram realizados por mim sem 

esforço, pois eram muito prazerosos por representar a oportunidade de destensionar-me 

e de conscientizar-me com relação ao corpo, além de proporcionar um estado de atenção 

diferente do presente no cotidiano. A atenção é essencial para o desenvolvimento da 

consciência corporal sem a qual não é possível o destensionamento e a 

desautomatização do corpo necessárias na prática do Tai Chi. No entanto, para algumas 

pessoas esse momento pode ser muito difícil, pois estão acostumadas a racionalizar 

excessivamente, não se permitindo experienciar o momento de forma mais atenta.  
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Em seguida eram trabalhadas as formas, ou seja, sequências de movimentos 

específicos do Tai Chi. Executar as formas também é uma maneira de dinamizar a 

energia corporal e fazê-la fluir. A forma apenas expressa o que acontece internamente42. 

A movimentação básica das sequências é constituída pelos seguintes princípios: 

praticamente todos os movimentos são executados em pé e em base, coluna ereta, 

joelhos levemente flexionados; a maneira de caminhar é sempre a mesma, com raras 

exceções; o movimento tem início no quadril; e a respiração é abdominal, realizada de 

acordo com a movimentação, nos movimentos de expansão, inspira-se, e nos 

movimentos de contração, expira-se. É a dinâmica estabelecida entre a movimentação e 

a respiração que torna possível o Tai Chi, o circular da energia no interior do corpo. 

 

 
Figura 03: Exercitando a respiração – Tchi Kuns: movimento de contração, momento da expiração; 
movimento de expansão, momento da inspiração.  
Foto: Ana Carolina Strapação Guedes Vianna, 2011. 
 

No trabalho com as sequências de movimento, de início foi preciso aprender a 

caminhar de um modo específico. A forma de andar no Tai Chi é sempre a mesma, 

variando raramente. Essa caminhada tem início no quadril, assim como todos os 

movimentos do Tai Chi. Quando o movimento surge no quadril há um melhor 

aproveitamento da energia, quer dizer, ou se gasta menos energia para realizar um 

                                                 
42 Importante perceber que na imobilidade também há movimento. “É apenas aparentemente, a olho nu, 
que estamos imóveis. Melhor dizendo, podemos estar parados, porém não imóveis. [...] tudo está se 
mexendo dentro do corpo, bem como fora. O movimento não se dá só ‘fora’ do corpo” (RENGEL,2008, 
p. 20). 
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movimento ou se realiza mais movimentos com a mesma quantidade de energia que 

seria gasta caso se realizasse o movimento a partir de outro ponto do corpo. Assim, 

sendo o Tai Chi uma luta, o lutador tem mais condições de manter-se íntegro até o fim 

do combate. É importante entender também que há continuidade da movimentação, 

cada movimento começa no momento em que o outro termina, não havendo pausas e 

sim fusão entre os movimentos. 

A caminhada do Tai Chi se dá em base, o que proporciona segurança e 

equilíbrio43. Por algum tempo trabalhar em base não foi algo confortável para mim, pois 

é cansativo, exige o condicionamento de certos músculos das pernas os quais não 

exercitamos com frequência nas atividades cotidianas. Porém, não tive dificuldades em 

trabalhar esses aspectos, pois, devido ao balé clássico desenvolvi a habilidade de 

movimentar-me com segurança mesmo quando em equilíbrio precário.  Assim como o 

lutador no momento do combate, o ator e o bailarino em cena devem ter um equilíbrio 

tal que lhes permita agir em qualquer circunstância sem desequilibrar-se, além de 

permitir que suas ações oscilem entre o equilíbrio e o desequilíbrio em segurança, sem 

que isso represente risco para si ou prejudique a encenação.  

A oscilação é aspecto fundamental na mobilização corporal e na composição 

artificial do movimento, pois, na medida em que altera o equilíbrio natural do corpo, 

destrói posições corporais inertes e ameniza a dinâmica dos movimentos cotidianos, 

amplia também a presença cênica do ator. Esse “equilíbrio extracotidiano exige um 

esforço físico maior, e é esse esforço extra que dilata as tensões do corpo, de tal maneira 

que o ator-bailarino parece estar vivo antes mesmo que ele comece a se expressar” 

(BARBA; SAVARESE, 1995, p. 34). 

Entretanto, essa oscilação não significa desequilíbrio, mas sim um equilíbrio 

precário, um estado “entre” o equilíbrio e desequilíbrio. Para mim, manter-me nesse 

estado é extremamente desafiador, esse desafio alimenta minha vaidade de intérprete, 

muito dela está diretamente relacionada à habilidade que desenvolvi de equilibrar-me 

em situações precárias44. Quando algo abala esse equilíbrio, sinto-me insegura e uma 

sensação de fragilidade extrema me atinge. No entanto, quando vivo a oscilação sinto a 

adrenalina preencher cada célula, cada espaço vazio de meu corpo, me sinto viva e 

potencialmente capaz.  

                                                 
43 Base: Coluna ereta e quadril encaixado, ou seja, alinhado com a coluna. Joelhos levemente flexionados, 
pés separados, distante um do outro a distância equivalente entre os ombros, e fixos no chão como que 
enraizados. 
44 A humildade é essencial na arte, mas o virtuosismo e a ostentação também a constituem. 
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A prática do Tai Chi me proporcionou momentos de prazer intenso nesse 

sentido, pois me permitiu o desafio, mas em certas ocasiões também me fez sentir fraca, 

lembrou-me de minhas limitações. Para que a prática do Tai Chi se realize é preciso que 

cada indivíduo reconheça seus limites, bloqueios e dificuldades, mas também suas 

possibilidades. Conscientizar-se desse repertório é o primeiro passo na busca por um 

corpo mais fluído. Na medida em que aceitamos e conhecemos nosso corpo, 

aprendemos a lidar com suas dificuldades e a explorar suas possibilidades (LEAL, 

2009).45 O Tai Chi trabalha o interior do corpo, os princípios do movimento, em favor 

da consciência corporal e da sensação sinestésica, portanto, seu exercício contribui para 

a manutenção e o desenvolvimento do equilíbrio e da segurança, aspectos fundamentais 

em minha prática em particular, mas também fortemente presente em toda e qualquer 

manifestação cênica. 

Assim que se aprende a “andar” de acordo com os princípios do Tai Chi, fica 

mais simples assimilar as movimentações dos braços, responsáveis pela dinamização da 

energia. No início é comum se atrapalhar um pouco, por serem muitos os detalhes 

presentes nessa técnica, não é possível apreendê-los rapidamente, portanto, a repetição 

das sequências se faz necessária para que gradativamente possam ser apreendidas e 

executadas com precisão. Por meio das repetições, aprendem-se as sequências na 

medida em que se realiza o movimento conscientemente, sempre atento aos detalhes, 

despertando e percebendo o funcionamento de cada uma das partes do corpo 

habitualmente utilizadas. 

A prática das artes marciais tende a “disciplinar” corpo e mente por meio da 

repetição dos exercícios e sequências. A repetição das sequências de movimento, como 

também de cada uma das etapas que as constitui, é um recurso muito utilizado em 

processos de aprendizagem de práticas corporais. Metodologias como essa permitem a 

assimilação, a apropriação e a “lapidação” de sequências de movimento, tornam a 

movimentação mais precisa e fluída e, após certo tempo, amenizam os padrões 

corporais cotidianos, ao mesmo tempo em que ampliam as possibilidades do corpo.  

As sequências de movimento são repetidas até tornarem-se fluentes e orgânicas e 

devem ser executadas, preferencialmente, o mais lento possível, a fim de manter a 

atenção, evitando assim devaneios e distrações. Quanto mais lenta a movimentação, 

maior o grau de atenção e a intensidade da energia mobilizada devido à tensão corporal. 

                                                 
45 De acordo com Lehmann (2007), as artes cênicas vivem, ao mesmo tempo, a transcendência e as 
limitações do corpo.   
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Executar lentamente as sequências é uma forma de meditação, principalmente para os 

mestres e praticantes de longa data. Já os iniciantes, devido à insegurança por causa da 

prática incipiente, realizam cada uma das sequências lenta e repetidas vezes com o 

intuito de desenvolver a confiança e absorver os princípios da técnica da maneira mais 

eficaz possível (BATISTA, 2009).   

Quando iniciei a prática, até aprender a primeira forma, senti muita insegurança, 

mas mesmo não sabendo a sequência e tendo que imitar os demais alunos, senti que o 

corpo gradativamente se habituava aos novos padrões. Porém, embora eu treinasse com 

os mestres e com demais praticantes, a prática do Tai Chi era muito solitária, pois exigia 

que eu dedicasse um tempo diário, o mínimo que fosse, para praticar algumas de suas 

formas. Primeira dificuldade, o teatro é uma arte coletiva, como atriz eu não estava 

acostumada a trabalhar sozinha e isso foi um pouco desestimulante. Como tornar o Tai 

Chi atraente diante de tal circunstância? Logo compreendi que sendo o Tai Chi uma 

prática corporal individual, eu teria que enfrentar tal situação. O Tai Chi pode ser 

trabalhado coletivamente, mas os resultados são individuais. Enquanto prática 

individual, o Tai Chi caracteriza-se por ser um trabalho gradativo, no qual cada corpo 

trilha seu caminho a partir de princípios comuns. Não existe certo ou errado, embora 

certos padrões devam ser seguidos. Cada um, em consonância com os princípios da 

técnica, deve trabalhar seu corpo em função de descobrir a liberdade funcional da 

unidade corporal.  

Empenhada em aprender a primeira forma, a sequência dos dez movimentos46 

praticava em casa na medida do possível e tudo era muito difícil, não havia o mestre 

para orientar, então nunca estava convicta do que estava fazendo, também não havia 

ninguém com quem construir uma reflexão com relação à prática, algo que eu costumo 

fazer no teatro, e não havia espelhos nos quais eu pudesse me observar, como acontece 

no processo de aprendizagem da dança, que pratiquei por muitos anos. Porém, era 

necessário que eu aprendesse a forma, pois é a partir da ação exterior que se chega a seu 

equivalente interior, à essência do Tai Chi. 

Nos primeiros momentos da prática, normalmente iniciava os exercícios com a 

musculatura um pouco tensa, sensação que se dissipava durante o trabalho. De início, 

havia dias em que, após a prática eu me sentia muito cansada, e outros dias me sentia 

                                                 
46 Como o próprio nome já diz, sequência dos dez movimentos é uma sequência de dez movimentos 
selecionados da sequência de 24 movimentos. Essa seleção foi realizada recentemente no intuito de 
popularizar a prática e facilitar o seu exercício. Ver representação gráfica da sequência dos 24 
movimentos na página 93 desta dissertação. 
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energizada, motivada e disposta corporalmente. Tais eventos paradoxais ocorriam 

porque eu ainda não estava habituada com o trabalho, ao mesmo tempo em que os 

exercícios respiratórios e a execução das formas contribuíam para a dinamização da 

energia, também exigiam muita atenção, o que, muitas vezes, me esgotava. 

 

Hoje não senti qualquer desconforto físico, apenas cansaço. [...] Acredito que 
isso se deva ao fato de havermos praticado exercícios de energização, sempre 
acompanhados de exercícios respiratórios. Como não estou acostumada, 
obviamente me cansei, no entanto, devido aos exercícios, permaneci 
desperta, mesmo cansada. Mentalmente também estava cansada, 
principalmente porque tive que prestar muita atenção na nova sequência que 
estamos trabalhando47. 

 

Porém, com o passar do tempo, essas sensações se tornaram menos frequentes, 

até quase desaparecer, pois o corpo adquiria gradativamente as novas condutas que se 

estabeleciam. Contudo, o fato de eu ter me dedicado à dança durante muitos anos 

facilitou essa parte do processo que pode ser mais difícil para algumas pessoas, pois, na 

vida cotidiana, não estamos acostumados a nos deter por muito tempo em um único 

aspecto relativo à atividade que estamos desenvolvendo e, assim, facilmente nossa 

atenção se dispersa. Além disso, essas sequências de movimento envolvem todo o corpo 

e normalmente não estamos habituados a nos mover de forma conjunta, enquanto corpo 

unidade. Particularmente, estou familiarizada com a repetição enquanto metodologia de 

aprendizagem e de trabalho, na verdade, para mim é uma das formas mais confortáveis 

de assimilar e desenvolver conhecimento, talvez devido a minha formação no balé 

clássico. Houve um episódio em que, após repetir algumas vezes movimentos e 

sequências, pude perceber que a energia vibrava por meu corpo, tornando-o mais 

sensível e atento ao que lhe acontecia interna e externamente, como também 

proporcionava certas vezes uma sensação de vazio e plenitude. Ao mesmo tempo em 

que sentia o corpo vazio, sem o “peso” de suas partes, também me sentia plena e 

preenchida pela energia que em mim vibrava.  

 

Eu poderia dizer que o mundo, por alguma razão, esteve diferente hoje, 
mesmo que por um momento, um segundo, algo de mágico aconteceu. 
Porém, eu sei que o que se passou hoje nada tem de místico, mas, se deve a 
esses meses de trabalho. Após tanto tempo, já estava na hora de algo 
diferente acontecer. O estado paradoxal e contraditório de preenchimento e 

                                                 
47 Nota da aula de Tai Chi ministrada pelo professor Flávio na Praça da Caixa d’ água no dia 26 de abril 
de 2010. 
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vazio que tomou conta de mim é perturbador, tanto que rapidamente se 
esvaiu48. 

 

A repetição é um recurso amplamente utilizado pelo ator, podendo ser 

trabalhada durante sua preparação, como também em processos de criação. A repetição 

de uma técnica ou de ações físicas e vocais incita a investigação de novos elementos, 

suscita sensações e desperta emoções, na medida em que possibilita a criação de um 

repertório de ações expressivas. Nesse sentido a repetição não é um mero ato mecânico, 

mas conduz à transformação, à descoberta de novas possibilidades. 

Talvez pelo fato de ser artista e estar afeita à “metodologia da repetição”, em 

certas ocasiões, enquanto repetia incontáveis vezes uma mesma sequência ou 

movimento, sensações e imagens me acometiam, a maioria delas ligadas a minha 

infância, como a cor do céu, a claridade do dia, um cheiro ou a sensação do vento 

acariciando meus cabelos, enfim, sensações nostálgicas. Vou relatar aqui uma 

lembrança que me marcou em particular: um dia eu senti uma sensação que às vezes me 

é decorrente, a sensação de ser estrangeira. Normalmente essa sensação não é boa, está 

ligada à insegurança, mas na infância eu curtia essa sensação de liberdade e aventura, 

me sentia diferente das outras pessoas, somente eu podia me sentir assim. Essa 

lembrança desencadeou outras que me acompanharam durante certo tempo. 

 

Hoje, durante a prática, por um breve momento, tive a sensação de estar fora 
do mundo, de não pertencer a ele. Normalmente, não suporto essa sensação, 
me sinto deslocada. Essa tarde fui acometida por essa sensação, me senti 
preenchida por ela, porém desta vez, me senti privilegiada, pois por um 
momento percebi tudo de um jeito diferente das outras pessoas49. 

 

No entanto, admito que, com o passar do tempo, caso não se trabalhe 

corporalmente de forma consciente, realizar repetidas vezes um mesmo movimento ou 

sequência pode nos fazer insensíveis e resistentes, pois a repetição se cair num ato 

simplesmente mecânico, além de não ser benéfica quando assim executada, também se 

torna prejudicial na medida em que substitui hábitos antigos e nocivos por outros 

igualmente danosos, caindo assim, novamente no problema que em princípio se tentou 

combater, os automatismos corporais (BATISTA, 2009). Muitas vezes me encontrei 

desatenta, a atenção me escapava, executando ações simplesmente, talvez por estar 

                                                 
48 Nota da aula de Tai Chi ministrada pelo professor Flávio na Praça da Caixa d’ água no dia 26 de maio 
de 2010. 
49 Nota da aula de Tai Chi ministrada pelo professor Flávio na Praça da Caixa d’ água no dia 20 de 
outubro de 2010. 
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condicionada a reproduzir formas, a apenas isso e nada mais. Os trechos abaixo 

descritos retratam algumas dessas dificuldades vividas ao longo dos dois anos de 

prática:  

 

Nada além do habitual: Às vezes me pergunto se estou seca por dentro. 
Obviamente isso não é verdade, mas embora a sensação seja de segurança, 
embora eu domine movimentos e respiração e não me sinta mais na escuridão 
absoluta, nada além do habitual acontece. Diante disso, é impossível não ter 
às vezes a sensação de afundar na areia movediça, de caminhar e não sair do 
lugar, de nadar e morrer na praia. Preciso sair do confortável, ir além50. 

  

Todo dia é o mesmo dia: Tenho a sensação de todo dia ser o mesmo dia. 
Tento em vão alcançar o que muitas vezes me parece inalcançável. Mas nada 
acontece, tudo está distante, é como se eu estivesse me boicotando 
inconscientemente [...]. Me sinto entediada, insensível e incapaz, apenas 
repetindo e reproduzindo formas, nada além disso, nada mais51. 

 

Embora, sempre tenha sido muito disciplinada e atenta à execução das formas 

plásticas do movimento, centrar e manter a atenção em mim é algo que tenho certa 

dificuldade, pois nunca tive o hábito de me perceber a partir de meu interior. Por muitos 

anos, enquanto dançava, trabalhei diante de espelhos e não fui incentivada a 

desenvolver essa habilidade. Portanto, nesse sentido, praticar o Tai Chi foi um desafio, 

pois facilmente eu me desviava, não tinha em que apoiar-me para manter-me atenta. Foi 

somente depois de aprender a forma e como encaixar a respiração, expiração e 

inspiração, em cada um dos movimentos que a compõe que eu tive algo em que amparar 

minha atenção com relação ao corpo. A partir de então, por mais que eu me dispersasse 

bastava apenas concentrar-me na respiração. Eu percebi que até então eu não sabia de 

fato o que era ser atenta, mas apenas estar atenta. Até aquele momento eu não conhecia 

o estado de atenção, somente a ação de estar atento, a qual exige muito esforço. Ser 

atento não é uma atividade mental, mas um estado corporal no qual todo o corpo se faz 

sensível ao que lhe acontece interna e externamente. 

 

Hoje, durante a prática, por um breve momento, tive a sensação de estar fora 
do mundo, de não pertencer a ele. [...] Estava profundamente atenta e mesmo 
consciente disso, pude permanecer assim por certo tempo. Por um momento 
pude me desapegar do mundo sem, contudo, precisar me afastar dele. Eu não 

                                                 
50 Nota da aula de Tai Chi ministrada pelo professor Marco no Campus da UFRN no dia 13 de dezembro 
de 2009. 
51 Nota da aula de Tai Chi ministrada pelo professor Flávio na Praça da Caixa d’ água no dia 13 de 
outubro de 2010. 
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sentia mais o mundo ao meu redor, era como se ele tivesse inundado e 
tomado conta de mim52. 

 

Porém, principalmente em nossa cultura, ser atento não é algo fácil, mesmo 

quando se trata de algo familiar e presente como o ato de respirar. Muitas vezes, 

principalmente no início, é comum nos perdermos em pensamentos sem nos darmos 

conta disso. Por exemplo, durante a prática, eu era constantemente surpreendida por 

eventos mentais desconexos, exceto nos breves momentos em que me lembrava do que 

estava fazendo. Outra dificuldade era sentir a respiração e não apenas pensar nela ou 

sobre ela. A descrição abaixo, relativa a uma aula, ilustra tal dificuldade:  

 

Descrição da aula: Breve alongamento. Iniciamos o trabalho com as 
sequências passando uma vez a sequência dos dez movimentos. Sinto-me 
mais confiante, relaxada e a vontade com essa sequência. Tenho exercitado a 
respiração dentro do possível, mas às vezes a atenção me foge, fico focada 
apenas na movimentação e deixo de respirar corretamente53. 

 

Não é preciso muito tempo de prática para perceber a diferença entre estar ou 

não presente. No início, ser preenchido por esse estado de atenção é fugaz. Eu poderia 

compará-lo à sensação de estar de baixo d’água. Nesse momento a única coisa a fazer é 

concentrar-se na respiração, a vida depende disso. Lentamente despertamos 

corporalmente, sentimos a água nos envolver externamente, assim como sua pressão no 

interior do corpo. Essa sensação começa pequena, pontual, mas gradativamente se 

amplia até termos o sentimento do corpo todo. Todavia, algo inesperado nos surpreende, 

rapidamente somos puxados para a superfície e tudo desaparece. Portanto, para se 

manter o estado de atenção é preciso desenvolvê-lo até que ele nos envolva e nos 

tornemos esse ser de atenção.  

É possível, sobretudo no início, com o auxílio do pensamento, manter a atenção. 

Ao reconhecer a inquietação devemos ser pacientes para não nos perdemos nela. Por 

mais que a atenção nos escape muitas vezes, que nos percamos em pensamentos, não há 

problema, sem esforço, auxiliado pelo pensamento, tentamos trazer a nossa atenção de 

volta. É preciso trazê-la sutilmente, com delicadeza, pois, na medida em que voltamos 

nossa atenção para a respiração ou para qualquer outra atividade que esteja sendo 

                                                 
52 Nota da aula de Tai Chi ministrada pelo professor Flávio na Praça da Caixa d’ água no dia 20 de 
outubro de 2010. 
53 Nota da aula de Tai Chi ministrada pelo professor Marco no Campus da UFRN no dia 23 de agosto de 
2009. 
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realizada, interrompemos continuamente o fluxo do pensamento discursivo, o que reduz 

gradualmente a inquietação da mente. 

Por exemplo, no teatro, de acordo com Grotowski in Grotowski, Flaszen e 

Barba (2007), a dedicação constante e prolongada, por meio de um treinamento físico-

vocal e plástico, pode conduzir o ator não somente a um estado corporal mais 

disponível, mas também a um estado particular de concentração, que, por sua vez, pode 

levá-lo a cultivar cuidadosamente o que for despertado e descoberto a partir de então. 

Tanto no âmbito teatral quanto na vida de modo geral, esse estado particular pode ser 

atingido por meio de inúmeras práticas, inclusive do exercício do Tai Chi.  

Manter-se atento durante a prática é essencial, pois são muitos os detalhes que 

envolvem cada movimento. Para que o Tai Chi aconteça é necessário um nível mais 

elevado que o do pensamento, a consciência. A atenção é necessária para conquistar a 

consciência, para não nos perdermos em pensamentos. De fato isso não é algo fácil, 

principalmente porque estamos habituados e mesmo condicionados a pensar, raciocinar. 

Embora pensamento e consciência sejam coisas diferentes, pensar faz parte do processo 

para se chegar à consciência.  

Logo que aprendi a primeira forma, relacionando cada um de seus movimentos à 

inspiração e à expiração, o mestre disse que eu poderia chegar ao Tai Chi conhecendo e 

praticando apenas a sequência dos dez movimentos. Estava muito impaciente, queria 

logo chegar ao Tai Chi, mas por mais que eu praticasse a forma ainda assim sentia 

dificuldades, pois não bastava apenas realizar a forma com exatidão, era necessário 

também respirar corretamente. Herrigel (1975) disse ouvir de seu mestre que a 

“inspiração une e reúne tudo o que é justo e a expiração libera e consuma, vencendo 

toda restrição” (p. 33). Lembro-me desde o primeiro dia que o mestre falou não 

conhecer outro caminho para o Tai Chi que não o que passa pela respiração abdominal. 

Segundo ele, não se chega ao Tai Chi sem que se respire adequadamente. Trabalhei 

muito tempo até aprender a respirar corretamente e mais tempo ainda até “automatizar” 

essa nova respiração, torná-la natural. 

No Tai Chi, todo movimento tem início com uma inspiração, apoia-se no ar 

retido no abdômen e termina com uma expiração. Dediquei ainda certo tempo a esse 

trabalho de superposição do movimento e da respiração. Aprender a respiração 

abdominal e encaixá-la na movimentação física é uma conquista lenta, mas sentimos 

seus efeitos assim que começamos a respirar corretamente, o que aconteceu sem muito 

esforço porque a “respiração se adaptara de maneira natural, não apenas acentuando 
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significativamente as diferentes posturas e os movimentos, mas entrelaçando-os 

ritmicamente” de acordo com minhas características respiratórias particulares 

(HERRIGEL, 1975, p. 33).  

No entanto, no início tive alguma dificuldade, pois, por mais que eu respirasse 

de forma correta ainda respirava com certo esforço, era necessário me concentrar para 

sobrepor respiração e movimento e sem que eu percebesse tensionava certas partes do 

corpo independente de minha vontade. Em todos os encontros o mestre reforçava que 

não deveríamos pensar em como respirar ou fazer cada movimento, mas apenas respirar, 

fazer o movimento, se deter nisso sem esforço, apenas isso. Eu não entendia como isso 

poderia ser possível, demorou algum tempo até que eu conseguisse, mas, de imediato, 

eu não pude entender como nem porque aconteceu. Simplesmente eu podia deter minha 

atenção aos movimentos e à respiração sem precisar, no entanto, me preocupar com sua 

realização, algumas vezes tinha a sensação de respirar com o corpo todo, inspirar e 

expirar com cada um dos poros da pele, me sentia um balão de ar que se infla e desinfla 

ininterruptamente ou ainda uma esponja marinha que absorve e libera água pelos poros 

de sua estrutura externa. A partir desse momento, depois de certo desanimo, fiquei mais 

confiante de que seguia o rumo certo.  

Com o passar do tempo passei a compreender porque os mestres se limitam a 

orientações breves e porque se espera que o aprendiz se entregue a prática sem muito 

questionar. “Longe de querer despertar prematuramente o artista, o mestre considera 

como sua missão primordial converter o discípulo num artesão que domine 

profundamente o ofício, [...] para descobrir, com o passar dos anos, que o domínio 

perfeito da arte, longe de oprimir, libera” (HERRIGEL, 1975, p. 51). Portanto, por mais 

que eu ainda não transcendesse para além da forma, compreendo agora porque a prática 

deve ser constante e preferencialmente técnica nos primeiros momentos de 

aprendizagem. A maneira de ensinar o Tai Chi “conduz a um domínio incondicional das 

formas”. Praticar, repetir, repassar, “demonstrar, exemplificar, penetrar o espírito e 

reproduzi-lo”, tais são as etapas tradicionais de tal didática (p. 50).  

Esse princípio também rege inúmeras manifestações artísticas do Oriente. No 

Japão, o teatro tradicional, o Nô e o Kabuki, respeitam determinadas convenções de 

movimentos. O katá (código ou forma) é transmitido pelo mestre ao aluno e deve ser 

realizado com precisão e fidelidade. Cada papel de uma peça obedece a um katá 

particular que determina movimentos, entonação vocal, nuanças na interpretação e até 

mesmo o figurino. “Em princípio, todas as representações devem ser idênticas e 



87 
 

 
 

essencialmente imutáveis de geração para geração. Nesse sentido, a prática japonesa do 

katá assemelha-se, na arte ocidental, à música ou à dança clássicas” (OIDA, 1992, p. 

27). Porém, muitas vezes tais manifestações transcendem a forma, o que se deseja 

revelar não se exprime através de movimentos externos, tudo acontece no interior do 

artista. De acordo com Oida (1992), se a consciência do ator com relação a si mesmo for 

clara e firme, então o que se busca expressar torna-se exteriormente perceptível.  

No caso do teatro tradicional japonês, a forma possibilita um distanciamento dos 

hábitos corporais cotidianos, portanto, em consonância com o interior do artista, as 

formas codificadas expressam por meio da estilização e da artificialidade o que se 

deseja comunicar. Entretanto, de um modo geral, o ator contemporâneo, 

fundamentalmente urbano, muitas vezes não tem o hábito de movimentar-se, essa 

passividade atrofia e enrijece o corpo, que se expressa continuamente sem que tenha 

consciência disso, logo suas atitudes corporais se tornam difusas. É necessário 

compensar as carências oriundas de certos hábitos. De acordo com Brook (2000), é aí 

que reside a importância do exercício de técnicas corporais codificadas por parte do ator 

contemporâneo.  

No entanto, o ator deve trabalhar na perspectiva de tornar tal processo visível 

aos olhos do espectador, como também concentrar-se na construção e execução da 

forma, que dizer, na artificialidade. Para Grotowski in Grotowski, Flaszen e Barba 

(2007), a composição artificial não limita o que é “espiritual”, mas na verdade conduz a 

ele. O processo interior responde espontânea e prontamente à forma, a tensão entre o 

interior e a forma reforça ambos. “As formas do comportamento comum, ‘natural’, 

obscurecem a verdade”, o impulso interior (p. 107). Porém, não é fácil gerar o impacto 

preciso para tocar os extratos mais profundos além da máscara cotidiana. A prática do 

Tai Chi pode levar o ator a sair do estado de imersão, de passividade do cotidiano, 

proporcionar-lhe uma maior liberdade corporal capaz de permitir a elaboração e 

execução de formas artificiais que revelem processos interiores. No Tai Chi a forma 

corresponde a processos interiores, portanto, por meio de sua prática no contexto teatral, 

o ator pode transgredir a inflexível forma marcial e buscar desenvolver uma habilidade 

particular de criar e executar formas poéticas que manifestem seu estado interior, que 

exprimam suas descobertas.   

No século XX, principalmente a partir da década de 70, muitos experimentos 

teatrais utilizaram técnicas artísticas ou corporais advindas do Oriente. A assimilação de 

certas técnicas, como o Tai Chi, pode proporcionar ao praticante vivenciar outros 
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padrões corporais e, a partir da experiência, rever, questionar e refletir acerca de sua 

conduta enquanto corpo, pois tal prática caracteriza-se por um tipo de consciência de si, 

que está além do intelecto e que pode ser explorada corporalmente, o que, 

consequentemente, no caso do ator, pode proporcionar-lhe a “liberdade” de que precisa 

para realizar seu trabalho da melhor maneira possível. Portanto, romper com atitudes 

cotidianas denota desprender-se de hábitos mentais, gestos habituais, sentimentos, na 

tentativa de concentrar as energias de maneira teatral. 

A partir do momento em que forma e respiração se “encaixam” algo diferente 

acontece. Percebi uma mudança no tônus muscular, o que, proporcionalmente ao tempo 

que demorei a aprender a forma e a respiração, aconteceu mais rapidamente e com 

menos esforço. Essa mudança caracterizou-se basicamente pelo “destensionamento” de 

certas partes do corpo, antes muito tensas. A partir desse momento eu posso dizer com 

convicção que eu “(re) descobri” partes de meu corpo que até então eram desconhecidas 

por mim, partes que eu simplesmente não sentia ou sentia somente em momentos de dor 

devido a tensões acumuladas. Desde então, passei a trabalhar conscientemente no 

sentido de encontrar e destensionar musculaturas demasiadamente tensas e, assim, 

reconhecer outras possibilidades de viver o corpo. Logo percebi que de fato há uma 

relação qualitativa entre respiração e movimento, porém, esse novo momento não era 

devido necessariamente à técnica do Tai Chi em si, mas sim, a um modo de respirar, 

que me permitia excepcionais possibilidades de libertação.   

Durante um ano inteiro, explorei a sequência dos 10 movimentos e o que muitas 

vezes foi difícil passou a ser prazeroso no sentido de viver sensações corporais inéditas. 

Após esse tempo dedicado à prática, pude realizar a forma dos 10 movimentos sem 

resistência ou esforço. O Tai Chi se caracteriza pelo princípio do mínimo esforço para 

obter o máximo rendimento, prostrar o inimigo sem despender força alguma, “apenas 

recuando, elástica e imprevistamente, aos seus esforços” (HERRIGEL, 1975, p. 33).  

Porém, após um ano de pesquisa, uma questão permanecia: como entender em 

sua essência essa prática tão significativa para mim? A cada dia que passava eu me 

perguntava se compreender de fato o Tai Chi seria realmente possível, pois mesmo 

buscando praticar seus princípios na vida cotidiana, tal qual orientava o mestre em 

nossos encontros, ainda assim, compreendê-lo me parecia uma barreira intransponível. 

Sentia falta de orientação, de mais tempo para me dedicar; meu trabalho, as pessoas e os 

espaços de minha vida simplesmente pareciam não se encaixar a tais princípios, pois a 
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sociedade contemporânea de modo geral se apresenta fragmentada em todas em suas 

instâncias. 

A partir de sua própria experiência de vida no Japão e da prática do tiro com 

arco, o alemão Eugen Herrigel (1975) diz que somente quem leva uma vida 

contemplativa pode chegar a ser completamente livre e desprendido de si, assim como, 

somente quem verdadeiramente se isola é capaz de aprender o que significa isolamento. 

No entanto, segundo o próprio Herrigel (1975), práticas como as do Tai Chi, por 

exemplo, são como cursos preparatórios às doutrinas místicas orientais, pois é graças a 

elas que é possível que um “acontecimento à primeira vista incompreensível se torne 

transparente o que por si mesmo antes era impossível” (p. 24). Assim, diante das 

circunstâncias, somente a prática me levaria ao entendimento, o mínimo que fosse, dos 

princípios que regem o Tai Chi e a vida no Oriente.  

Embora fosse sempre muito prazeroso praticar o Tai Chi, eu não podia desligar-

me do mundo a meu redor, desprender-me do cotidiano, por mais que não me fosse 

mais necessário pensar em como realizar a forma ou a respiração, ainda assim eu me 

perdia em pensamentos outros. É mesmo possível esvaziar-se de si e do mundo e como? 

Não havia outra coisa a fazer que não praticar e foi o que eu fiz, pratiquei por muito 

tempo ainda e por muito tempo não tive sucesso, muitas vezes me frustrei, me senti 

sozinha como um veleiro à deriva, perdida na névoa densa, na imensidão do mar sem 

fim, mas o que eu havia descoberto anteriormente já me maravilhara e foi o suficiente 

para seguir em frente. 

 

Hoje, na praça, me senti tranquila como habitualmente acontece durante as 
aulas, mas nada além disso. Não posso esconder minha frustração ao 
perceber que nada fora do comum acontecia, esperava me aproximar das 
sensações vividas anteriormente. Sei das dificuldades. É preciso paciência. 
Estou conformada. C’est la vie 54. 

  

Uma tarde, praticando na Praça de Ponta Negra, tomei ciência de um estado de 

consciência diferente do cotidiano. Embora eu percebesse tudo a meu redor, meus olhos 

viam, mas minha visão atravessava tudo o que estava à frente, minha pele sentia o 

vento, mas eu não sentia. Era como estar imersa em água, eu não sentia a gravidade, 

nem ouvia qualquer som, embora houvesse som, meus ouvidos ouviam, mas eu não 

ouvia. Era como estar dormindo acordada, sempre consciente. Por um momento, um 

                                                 
54 Nota da aula de Tai Chi ministrada pela professora Rosana na Praça da Caixa d’ água no dia 28 de maio 
de 2010. 
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segundo, meu corpo desapareceu, eu era e não era corpo, eu era também sensação, só 

sensação. Tive o sentimento de ser um corredor, um local de passagem, eu era um corpo 

em trânsito, tudo passava por mim, me atravessava, mas nada permanecia. Isso tudo, tão 

intenso, foi também proporcionalmente fugaz, foi o tempo de perceber o que acontecia e 

tudo se esvaiu. Rapidamente fui tomada por pensamentos e por uma sensação de 

maravilhamento, mas ao mesmo tempo de perda também, de que algo foi arrancado de 

mim, como aquela mesma sensação de quando acordamos sem querer de um sonho bom 

ou quando sentimos um “vazio”, mas não sabermos por quê55. 

 

Hoje, durante a prática, por um breve momento, tive a sensação de que estar 
fora do mundo, de não pertencer a ele. [...] Me senti capaz de enxergar além 
do horizonte, me percebi transpassada pelo vento, pela luz, pelo som. O 
mundo me atravessava, mas nada permanecia, tudo era fugaz. Todavia, uma 
vez mais me senti invadida, violentamente despertada de um sonho bom, 
quando me dei conta me percebi vazia, como se algo me tivesse sido 
roubado. Uma sensação passageira de decepção tomou conta de mim. 
Permaneci assim por algum tempo56. 

 

De imediato eu não pude compreender o que exatamente significava aquele 

estado. Tentei muitas vezes retomá-lo, em vão. Depois de algum tempo, lendo A arte 

cavalheiresca do arqueiro zen (1975), há uma passagem em que Herrigel descreve ter 

passado por experiência semelhante e seu mestre lhe explicara que para que o tiro 

ocorra de fato o relaxamento físico e psicoespiritual devem acontecer simultaneamente. 

Portanto, estar relaxado fisicamente não é o suficiente e para se afastar dos sentidos não 

basta apenas uma simples reclusão, é preciso ceder, contudo, sem resistência. Para 

atingir instintivamente essa atitude não ativa é necessário o apoio da respiração. De fato, 

os mestres insistem para que exercitemos a respiração conscientemente, com muita 

atenção. Os resultados logo podem ser sentidos, quanto mais nos concentramos na 

respiração, “mais rapidamente desaparecem os estímulos exteriores, pois eles se 

confundem com vagos murmúrios a que prestamos cada vez menos atenção, até que 

deixem de nos perturbar, como o ruído das ondas quebrando-se na praia” (HERRIGEL, 

1975, p. 46).  

Partindo da afirmação de Herrigel e de acordo com os mestres passei a 

concentrar-me na respiração, tentei muitas vezes, raramente obtive sucesso. Ainda hoje, 

                                                 
55 Se examinarmos a experiência. Descobriremos que ela é descontínua – um momento de consciência 
surge, permanece por um instante e logo desaparece, para dar lugar ao momento seguinte. 
56 Nota da aula de Tai Chi ministrada pela professora Rosana na Praça da Caixa d’ água no dia 20 de 
outubro de 2010. 
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são poucas as vezes que consigo me distanciar completamente dos estímulos mais 

fortes, quando isso acontece tenho a sensação de estar isolada do mundo por um 

invólucro acústico ou submersa em água.  Nesses momentos a única coisa que existe é a 

respiração e mesmo ela deixa de prender nossa atenção com o passar do tempo. Mas 

infelizmente esse estado pode não ser duradouro, “como que brotando do nada, surgem 

de repente estados de ânimo, sentimentos, desejos, preocupações e até pensamentos 

borrados uns com os outros que, quanto mais fantásticos, menos estão relacionados com 

aquilo pelo qual prescindimos de nossa consciência comum, tão mais obstinadamente 

nos dominam” (HERRIGEL, 1975, p. 46-7). 

 

Hoje mantive a atenção por mais tempo do que normalmente consigo. 
Mesmo assim, me surpreendi em alguns momentos perdida em pensamentos 
e procurei trazer a minha atenção de volta a prática, porém, sem sucesso57. 

 

No entanto, é preciso insistir, pois se bem sucedido o exercício da respiração 

pode nos proporcionar dirigir a nossa “energia em qualquer direção, aumentar e 

dissolver tensões, numa lenta e gradual adaptação”, além de permitir que, “esquecidos 

por completo de nós mesmos e livres de toda intenção, nos adaptemos ao acontecer: a 

execução de algo exterior desenvolve-se com toda a espontaneidade, prescindindo da 

reflexão controladora” (HERRIGEL, 1975, p. 47 e 50). Oida (1992) diz ter, algumas 

poucas vezes na vida, a sensação de que não é ele quem vive, mas é como se algo 

vivesse através dele. Tive o mesmo sentimento ao atingir certos estados durante a 

prática do Tai Chi, mesmo que breves, o sentimento de que o que me acontecia não 

pertencia a mim.        

No entanto, por mais que eu compreendesse isso tudo, ainda assim, não podia ir 

para muito além da forma, por mais que eu me concentrasse na respiração, ainda assim 

pensamentos e estímulos exteriores me atingiam como uma avalanche. Durante certo 

tempo essa questão me incomodou e não pude manter-me tranquila durante a prática: 

como poderia me manter despreocupada se haviam prazos a serem cumpridos? Ao final 

de dois anos de pesquisa deveriam ser apresentados resultados e o resultado, qualquer 

que fosse, parecia ainda a uma distância infinita, impossível de ser vislumbrado. 

Entendi com a continuidade da prática que eu não deveria pensar nos resultados, 

pois não chegaria muito além de onde estava e tão pouco deveria me apressar, pois para 

                                                 
57 Nota da aula de Tai Chi ministrada pela professora Rosana na Praça da Caixa d’ água no dia 21 de 
junho de 2010. 



92 
 

 
 

esse tipo de experiência nada significam semanas, meses, anos. Continuei simplesmente 

praticando, frequentando as aulas, alguns meses se passaram até que eu pudesse 

vivenciar novamente com alguma frequência o estado de abandono de mim. A essa 

altura, eu já conseguia perceber a diferença qualitativa entre os exercícios realizados nos 

momentos em que me entregava à respiração e os que eu não podia fazer isso. Por 

exemplo, na medida em que o processo avançava, foi possível observar que os 

momentos de dispersão diminuíam. Gradativamente fui percebendo que, dia após dia, 

minha capacidade de percepção e reação se ampliava e se tornava mais flexíveis. 

Porém, se eu me distraia, bastava centrar a atenção na respiração para que toda a ação 

fosse recriada, reativada. Todavia, nem sempre foi assim, houve episódios 

protagonizados por mim, principalmente nos primeiros tempos da prática, quando, por 

exemplo, eu exercitava a respiração dentro do possível, mas certas vezes me preocupava 

tanto em dominar a forma, que fixava a atenção apenas na movimentação e deixava de 

respirar corretamente58. Contudo, à medida que essa nova respiração tornava-se 

espontânea, ela atuava cada vez mais no corpo e no espírito. Entretanto, ainda hoje, 

esses estados acontecem sem que eu possa explicar. Como é possível que tais estados se 

produzam independente de minha vontade? Mas a realidade, segundo Herrigel (1975), é 

que as coisas acontecem assim e é somente isso o que importa.  

 

Finalmente algo diferente aconteceu. Sinto uma felicidade diferente da 
habitual. Estou contente com a prática de hoje. Não me sinto apta a avaliar o 
que passou, descrever certas sensações me parece impossível e contraditório, 
como falar de algo que se deve sentir? Por que aprisioná-la? Contudo, talvez 
possa compará-la a certos momentos da vida. Quando nos apaixonamos, por 
exemplo, ou quando comemos algo que nos agrada e sentimos um cheiro que 
nos leva ao passado. É como sentir o vento do mar em dias de muito calor ou 
vislumbrar a primeira luz da manhã. [...] Essas sensações, embora nos 
pareçam cotidianas, familiares e constantes, em verdade nos preenchem 
apenas por um momento e depois se dissipam, não permanecem, entretanto, 
ecoam na eternidade. Carregamos em nós a brevidade eterna desses 
momentos. Às vezes sentimos saudades, mas suas lembranças nos fortalecem 
e nos completam. Sempre terei em mim este dia59. 

 

 Durante os dois anos de prática me foram apresentados novos exercícios e 

formas e, a cada novo exercício e a cada forma nova, eu me desorganizava e por um 

                                                 
58 Segundo Oida (1992), “nenhuma idéia, nenhuma situação deve bloquear a concentração do ator, 
impedi-lo de expandir-se. Quando a concentração se mantém fixa, com rigidez, num único ponto, todas as 
outras possibilidades morrem antes de nascer. O ator deve ter uma concentração ampla e fluída: esta é a 
chave da verdadeira disponibilidade” (p. 58).   
59 Nota da aula de Tai Chi ministrada pelo professor Marco no Campus da UFRN no dia 04 de dezembro 
de 2010. 



93 
 

 
 

momento parecia que tudo o que havia sido construído se perdera. Porém, o corpo tem 

seus saberes, sua memória, e, logo, os padrões corporais voltam a se (re) organizar. 

Contudo, a prática não se tornara menos difícil, pois a todo o momento eu me 

desconstruía para em seguida me reconstruir. Na verdade, meu corpo, antes apenas um 

conhecido, era “redescoberto” por mim a cada instante. A cada dia me sentia mais 

corpo, mais consciente, mais “dona” de minhas possibilidades. Aprender a sequência 

dos 24 movimentos, por exemplo, não foi fácil, pois ela é muito extensa. Mas depois de 

apreendidos os movimentos e a respiração, o restante do processo ocorre 

espontaneamente, pois o corpo já percorreu esses caminhos e está habituado a suas 

especificidades. O trecho abaixo, referente a certo momento de uma aula, retrata um 

pouco desse processo: 

 

Descrição da aula: [...] retomamos o trabalho com a sequência dos 24 
movimentos, repetimos algumas vezes a primeira parte da sequência e Flávio 
pediu-me que prestasse atenção na movimentação dos pés, a base de todo o 
movimento no Tai Chi. Gosto dessa sequência, mas ainda não sei fazê-la 
sozinha, preciso memorizá-la, porém já consigo perceber que estou 
desenvolvendo uma maior facilidade para apreender as sequências, afinal é 
uma continuidade do trabalho que vem sendo realizado60. 

 

 
Figura 04: Representação gráfica dos 24 movimentos 
Fonte: Taichichuannatal Blogspot61. 

                                                 
60 Nota da aula de Tai Chi ministrada pelo professor Flávio na Praça da Caixa d’ água no dia 16 de junho 
de 2010. 
61 Disponível em: <http://www.taichichuannatal.blogspot.com>. Acesso em: 23 Mar. 2011.  
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Durante os dois anos de pesquisa tive algumas dificuldades para estabelecer 

relações entre minha experiência no Tai Chi e minha prática enquanto atriz. A primeira 

delas dizia respeito à distância entre Natal, cidade na qual residia por conta do mestrado, 

e João Pessoa, cidade onde está sediado o Grupo Graxa de Teatro, coletivo teatral do 

qual faço parte. Devido à distância não pude participar das atividades regulares do 

grupo, estando limitada apenas a ensaios periódicos e apresentações esporádicas. Uma 

segunda dificuldade era o fato de o Tai Chi não ser uma prática do grupo, apenas eu 

tinha essa experiência. Além disso, no início da pesquisa eu não sabia que aspectos 

observar e em quais deles pautar minha prática. Todos esses fatores, aliados a minha 

incipiente prática, não contribuíram para que eu pudesse estabelecer de imediato 

relações entre minha experiência no Tai Chi e meu fazer teatral. 

 

Com relação a minha prática cênica, tenho tido certa dificuldade em perceber 
alguma mudança ou diferença no meu fazer teatral, pois tenho ensaiado 
pouco e menos ainda apresentado. Contudo, ainda assim, me sinto mais 
disposta por estar menos tensa, algo que sempre influenciou negativamente 
no meu trabalho. Mas o que melhor pude observar com relação à 
contribuição ao meu trabalho de atriz foi a mudança com relação à emissão 
vocal. O fato de estar menos tensa na área dos ombros e pescoço, na qual eu 
mais concentro tensão, permitiu que eu descobrisse uma “outra voz” 
desconhecida para mim, uma melhor qualidade vocal62. 

 

No primeiro ano de investigação, o único espetáculo no qual eu estava envolvida era 

Déjà Vu 63, uma peça que naquele momento estava em seu terceiro ano e na qual eu 

participo enquanto atriz desde o início da montagem, em janeiro de 2006. Após quatro 

anos de trabalhos, eu já havia “construído” movimentações, partituras, atitudes e 

posturas corporais que nada tinham a ver com o Tai Chi. No segundo ano de pesquisa, 

um pouco mais consciente com relação à prática, tive mais oportunidades de explorar as 

relações entre o exercício do Tai Chi e meu fazer teatral. Durante esse período eu passei 

                                                                                                                                               
 
62 Nota referente às apresentações do espetáculo Déjà Vu nas cidades de Sousa, Nazarezinho, Cajazeiras e 
Campina Grande entre os dias 28 de agosto e 01 de setembro de 2009. 
63 “Déjà Vu [...] se divide em três atos e um epílogo, cada um dos atos inspirado em obras de um autor 
diferente. São dez clássicos da dramaturgia mundial de três autores de épocas distintas: Nelson 
Rodrigues, Shakespeare e Sófocles. [...] O objetivo é trabalhar o que esses dramas e tragédias têm de 
essencial numa perspectiva de Déjà Vu, aludindo à idéia de que histórias públicas e privadas costumam se 
repetir na trajetória humana. [...] Outros elementos são somados à representação: a metalinguagem e uma 
estrutura minimalista da cena, em que atores e platéia se encontram no mesmo nível, criando uma maior 
proximidade entre ambos. A encenação foi concebida para ser realizada em locais alternativos.” 
(Disponível em: <http://www.grupograxa.com.br>. Acesso em: 12 Mar. 2011).  
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a integrar o elenco de um segundo espetáculo, Entre 4 Paredes64. Por mais que o 

processo desse último fosse de substituição, pois uma atriz deixou o elenco, e que a 

construção e o próprio espetáculo, por si só, não tivessem qualquer relação com o Tai 

Chi, ainda assim representou uma oportunidade de estabelecer as relações desejadas.  

Após quase dois anos de pesquisa, diante dos muitos aspectos trabalhados 

durante a prática e que poderiam ser aqui abordados, optei por destacar a respiração, por 

ser ela primordial e vital ao homem, além de fator essencial tanto no exercício do Tai 

Chi quanto no desempenho do ator em seu ofício. Acredito que a respiração é um dos 

aspectos presentes no Tai Chi através do qual é possível preparar o corpo do ator. 

Exercitar a respiração é parte do trabalho do ator, por isso é elementar seu exercício, 

pois auxilia não só na aprendizagem e na preparação corporal, como também no 

desempenho corpóreo-vocal do ator em cena. Percebendo isso, Artaud (1984) teve a 

ideia de empregar o conhecimento da “respiração não apenas no trabalho do ator como 

na preparação da profissão de ator” (p. 165). 

Segundo Artaud (1984) a mecânica da respiração provoca a produção de uma 

qualidade correspondente de esforço, o qual terá características de acordo com a 

respiração produzida. Portanto, “preparar” a respiração torna o esforço mais fácil e 

espontâneo, proporciona a possibilidade de expressão pelas formas, gestos e ruídos, 

devolvendo ao teatro seu aspecto metafísico, reconciliando-o, deste modo, com o 

universo65. Artaud (1984) acredita que o conhecimento da respiração pode provocar e 

                                                 
64 “A peça é inspirada na obra homônima de Jean Paul Sartre que passou por um processo de apropriação 
por parte do diretor e dos atores durante o período de doze meses de laboratórios cênico-dramatúrgicos. 
Nesse processo de apropriação alguns temas vieram à tona e se tornaram centrais no espetáculo. [...] Os 
atores se colocam numa situação de exposição frente a estranhos que, se num primeiro momento estão na 
posição de voyeres privilegiados, por vezes são invadidos, num jogo de provocação, dominação e muitas 
vezes sadismo, em que os atores criam uma condição incômoda para si, seus companheiros e para o 
público. [...] A encenação trabalha com repetição, fragmentação e simultaneidade das cenas, forçando a 
platéia a manter-se atenta, criando vários focos de atenção, aumentando o grau de tensão para o 
espectador que precisa organizar-se e reconstruir a linha narrativa que se apresenta a ele. O espaço 
utilizado é resumido. Um corredor, um lugar de passagem sem tempo e espaço definido, onde atores e 
platéia se encontram na mesma condição de confinamento, criando um enfrentamento forçoso.” 
(Disponível em: <http://www.grupograxa.com.br>. Acesso em: 12 Mar. 2011).  
65 “A metafísica clássica se concebe como a razão de ser do físico, assim a metafísica estaria localizada 
no domínio da especulação racional, ou seja, do pensamento. Artaud não admite este dualismo. Para ele, a 
metafísica é o fundamento do físico, porém, não é pouco sensível e, muito menos, imaterial, apenas não é 
visível inicialmente. [...] As manifestações metafísicas se concebem como união e unidade do concreto 
com o abstrato, sendo uma prolongação ou ressonância recíproca da física. É uma prática monista, sem 
rupturas, como é para Artaud a prática de sua poética teatral. Para ele, a cena está muito além de ser 
apenas um espaço físico, é sim, o espaço onde a metafísica se faz presente, manifestando-se por meio da 
fisicalidade do ator/atriz, por isto atletas da afetividade, por este motivo o gesto é muito mais importante 
do que a palavra, esta deve aparecer sempre tendo como fonte o corpo, existindo desta forma, para a alma 
uma saída corporal. Assim, o ator/atriz realiza com seu corpo, por sua presença física, uma metafísica. O 
teatro é o local onde o corpo pode encontrar esta dimensão metafísica, transcendendo ao fato de ser 
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desenvolver a alma, permitir sua expressão material. Para ele é indispensável ao ofício 

do ator a crença na materialidade fluídica da alma. Saber que uma paixão é matéria, que 

ela está sujeita a flutuações plásticas, permite ao ator dominá-las e trabalhar sobre elas.  

 De acordo com Artaud (1984), a respiração acompanha os sentimentos, portanto, 

é possível penetrar nos sentimentos por meio da respiração, trabalhar os estados de 

contração e expansão, usando o corpo ”como um crivo pelo qual passam a vontade e o 

afrouxamento da vontade” (p. 168). A respiração é o meio pelo qual o ator constrói e 

desenvolve sua personalidade, pois a respiração reacende e alimenta a vida, atiça-a em 

sua essência, permite transpor as etapas passo a passo, “sob a condição de combinar 

judiciosamente seus efeitos” (p. 166).  

Para Artaud (1984), podemos “precipitar a respiração, ritmá-la à vontade, torná-

la voluntariamente consciente ou inconsciente, introduzir um equilíbrio entre os dois 

tipos de respiração: o automático, que está sob as ordens diretas do sistema simpático, e 

o outro, que obedece aos reflexos do cérebro que se transformaram em reflexos 

conscientes” (p. 32). Esse trabalho sobre a respiração proporciona a consciência do 

corpo e, consequentemente, a localização física dos afetos. Uma forma de reconhecê-los 

é o esforço; os pontos sobre os quais se apoiam o esforço físico são aqueles sobre os 

quais incidem o pensamento afetivo. Portanto, é através do conhecimento físico, do 

trabalho sobre certos pontos, que o ator tem a possibilidade de ampliar a densidade e o 

volume de seu sentimento até o transbordamento orgânico. “Toda emoção tem bases 

orgânicas. É cultivando sua emoção em seu corpo que o ator recarrega sua densidade 

voltaica” (ARTAUD, 1984, p. 171).  

Diante disso, a respiração foi o aspecto de referência sobre o qual se 

desenvolveu a pesquisa prática a partir de então. Para tanto, era necessário estabelecer 

relações mais imediatas entre minha experiência no Tai Chi e minha prática no teatro, 

assim, esquematizei minha rotina de atriz da seguinte forma: No primeiro momento 

dediquei-me a observar e exercitar a respiração, primeiro durante a prática do Tai Chi e 

no cotidiano, depois também nos momentos de trabalho em sala de ensaio. Durante o 

exercício do Tai Chi privilegiei a execução lenta das formas na perspectiva de ampliar a 

percepção sobre o corpo, mas também de tentar integrar respiração e movimento para, 

em seguida, verificar a fluência da movimentação corporal. Foi somente a partir de 

                                                                                                                                               
somente um corpo (matéria), colocando-se diretamente em contato com o espírito e com o inconsciente” 
(SALLES, 2010, p. 08). 
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então que eu pude perceber e conhecer de fato certos aspectos da respiração e do 

movimento e ampliar minha consciência com relação ao corpo e suas possibilidades. 

 

Esse ano tenho a oportunidade de refletir mais a minha arte, pois os ensaios e 
as apresentações têm sido mais frequentes, principalmente porque agora são 
dois espetáculos, um deles fruto de processo de substituição, e a prática mais 
assídua. Nos ensaios e apresentações, venho buscando me observar 
corporalmente e tenho percebido a movimentação mais fluída, menos 
cansaço. A verdade é que me divirto mais, tenho mais prazer ao realizar o 
meu trabalho, talvez porque esteja mais a vontade com o meu corpo, mais 
confiante de suas possibilidades e o principal, esteja fazendo menos esforço, 
por tanto, estou menos cansada, ao mesmo tempo em que percebo uma 
melhora na postura e na precisão dos movimentos66. 

 

Durante os ensaios dos espetáculos Déjà Vu e Entre 4 Paredes o trabalho 

caracterizou-se pela observação e exercício da respiração de maneira direta e objetiva, 

além da promoção da integração entre a respiração e as partituras obedecendo aos 

princípios respiratórios do Tai Chi. De início busquei inicialmente observar o 

comportamento da respiração e da estrutura corporal de forma geral. Minha participação 

nos dois espetáculos não tinha qualquer vínculo com essa pesquisa até então. Tanto 

Déjà Vu como Entre 4 Paredes são espetáculos construídos a partir de partituras 

corporais em consonância com o texto dramático. Após a observação, com base na 

dinâmica do Tai Chi (expansão e contração, inspiração e expiração), comecei um 

trabalho de encaixe entre as partituras e a respiração. Para tanto, elegi cenas que 

considero mais difíceis de serem executadas, pois não seria possível, por conta do 

tempo, completar o trabalho nos dois espetáculos. Além disso, eu poderia comparar as 

cenas trabalhadas com os demais momentos do espetáculo. 

Toda minha pesquisa foi muito solitária, mas nenhum momento mais do que 

esse, pois, por mais que houvesse outras pessoas envolvidas nos espetáculos, esse 

trabalho especificamente só poderia ser realizado por mim. De início houve certa 

resistência, pois meu corpo já havia estabelecido um modo particular de respirar 

naquelas situações. Eu já havia observado, principalmente nas cenas escolhidas, que em 

muitos momentos eu suspendia a respiração e algumas partes de meu corpo estavam 

excessivamente tensionadas. Percebi logo que nessas ocasiões a expressividade era 

afetada, em maior ou menor grau, mas o principal problema estava relacionado à 

emissão vocal, comprometida devido à tensão excessiva, principalmente na região do 

                                                 
66 Nota referente às apresentações dos espetáculos Déjà Vu e Entre 4 Paredes nas cidades de João Pessoa, 
Natal e Mossoró entre os dias 17 e 24 de abril de 2010. 
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pescoço, nuca e ombros67. De acordo com Rengel (2008), “em geral, a nuca e a cabeça 

são ‘presas’, ‘tensas’, por absoluta falta de uso” (p. 23). 

 

Hoje repeti as cenas escolhidas algumas vezes. Em Déjà Vu a cena escolhida 
compõe o último dos três quadros do espetáculo, no qual já me encontro 
muito cansada, por conta da movimentação física excessivamente desgastante 
executada nos momentos anteriores. Em Entre 4 Paredes escolhi duas cenas 
nas quais preciso cantar, o que é um desafio para mim, uma delas 
acompanhada de intensa movimentação física. Percebo que existe uma 
respiração para cada partitura, porém, no geral essa respiração não tem sido 
eficiente para as exigências das cenas em questão. Nesses momentos a 
respiração está concentrada na caixa torácica, pouco exploro a região 
abdominal, preciso inspirar muitas vezes e tenho pouco controle da 
expiração. Nos momentos de maior esforço normalmente suspendo a 
respiração68. 

 

Encaixar respiração e partitura foi um processo lento, pois envolveu a 

desconstrução de uma dinâmica anteriormente estabelecida e a reestruturação da 

dinâmica corporal com base na respiração. A prática do Tai Chi contribuiu para que o 

processo, embora lento e complexo, não fosse difícil. Na verdade é uma experiência que 

consiste em reaprender a respirar, nesse caso de acordo com a movimentação, o corpo 

descobre uma inteligência que lhe é nata. Nesse percurso cada pessoa tem seu próprio 

tempo, tempo esse que obedece aos limites e possibilidades de cada corpo. Leva algum 

tempo até o corpo adquirir e implementar novos padrões corporais. 

 

O trabalho de encaixar respiração e partitura está fluindo, mas muito 
lentamente. Embora eu perceba o corpo mais disponível no trabalho com 
essas cenas, como também em ambos os espetáculos de um modo geral, 
ainda assim sinto uma resistência com relação à “nova” respiração que venho 
tentando estabelecer. Nesse momento, tanto respiração quanto partitura ainda 
estão muito mecânicas, tenho que pensar constantemente em respirar 
conforme a movimentação e se me distraio ou me entrego a cena mais 
plenamente a tendência é voltar a respirar de acordo com a dinâmica 
anteriormente estabelecida69. 

 

                                                 
67 O desenvolvimento de um virtuosismo corporal, a busca pelo natural e o surgimento de outras mídias, 
como o cinema, a televisão e o rádio, fez com que durante praticamente todo o século XX as técnicas de 
dicção, declamação e oratória sofressem uma desvalorização e o ator, em parte, perdesse o controle sobre 
seu trabalho vocal (ROUBINE, 1995). Se quisermos liberar a voz, então, é necessário que deixemos de 
nos preocupar com ela e passemos a trabalhar mais na perspectiva do corpo como unidade. Deveríamos 
trabalhar como se o corpo cantasse, como se o corpo falasse. “A voz é uma extensão do corpo, do mesmo 
modo que os olhos, as orelhas, as mãos: é um órgão de nós mesmos que nos estende em direção ao 
exterior e, no fundo, é uma espécie de órgão material que pode até mesmo tocar” (GROTOWSKI in 
GROTOWSKI; FLASZEN; BARBA, 2007, p. 159). 
68 Nota referente ao ensaio individual dos espetáculos Déjà Vu e Entre 4 Paredes realizado no 
DEART/UFRN (Natal - RN) no dia 25 de outubro de 2010. 
69 Nota referente ao ensaio individual dos espetáculos Déjà Vu e Entre 4 Paredes realizado no Centro 
Cultural Piollin (João Pessoa- PB) no dia 18 de janeiro de 2011. 
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O trabalho sobre certo aspecto repercute no conjunto. Logo, o resultado do 

trabalho realizado com base na respiração se torna evidente quando observamos a 

fluência dos movimentos. Logo no início do trabalho com as partituras percebi que a 

fluência da movimentação, de um modo geral, variava muito, do controle absoluto à 

liberdade extrema. Conforme o trabalho avançava o controle se tornava mais sutil e 

internalizado e o movimento muito mais preciso, tanto na execução quanto na forma. 

Esse primeiro momento, que consistiu em um trabalho mais mecânico, gradualmente 

passou a influenciar outros aspectos. Assim que esse processo começa a se tornar mais 

orgânico, a primeira mudança perceptível é a movimentação mais fluída, um maior 

domínio e liberação dos movimentos; em seguida é possível notar uma diferença na 

qualidade da emissão vocal, mais livre e potente; e, enfim, percebemos que uma maior 

liberdade expressiva se estabelece progressivamente.  

Normalmente, quando eu ensaiava ou me apresentava, me preocupava muito 

principalmente com relação à emissão vocal, pois sempre fui deficiente nesse aspecto 

por não saber respirar adequadamente. A preocupação não me permitia entregar-me ao 

momento de forma plena, pois me obrigava a estar sempre vigilante com relação à voz. 

O fato de eu me preocupar excessivamente despendia muita energia e provocava tensões 

corporais desnecessárias, o que me esgotava corporalmente, além de prejudicar a 

expressividade e agravar ainda mais o problema com relação à emissão vocal. Porém, 

ao longo do período em que pratiquei o Tai Chi e me dediquei ao trabalho com a 

respiração, percebi que gradativamente minha potência respiratória se ampliava, assim 

como a qualidade da emissão vocal, mas principalmente, passei a não me preocupar 

tanto, não era mais necessário pensar no que deveria ser feito, mas apenas me manter 

atenta sem esforço, finalmente eu podia realizar e viver mais plenamente minha arte. 

 

Os últimos dias de trabalho com a cena têm sido muito produtivos. Após 
repetir insistentemente, respiração e partitura já estão encaixadas e fluem 
mais organicamente, não é preciso pensar para executá-las de forma 
satisfatória. Também com relação à emissão vocal, percebo que já não me 
preocupo tanto, eu simplesmente faço. Hoje, particularmente, me senti menos 
cansada do que o habitual e pude me dedicar mais plenamente ao trabalho. 
Porém, ainda existem momentos, breves, em que não posso promover uma 
respiração mais eficiente. Talvez uma respiração integral e plenamente eficaz 
não seja mesmo possível70. 

  

                                                 
70 Nota referente ao ensaio individual dos espetáculos Déjà Vu e Entre 4 Paredes realizado no Centro 
Cultural Piollin (João Pessoa- PB) no dia 19 de fevereiro de 2011. 
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Portanto, voltar-se para a ação do corpo, como ele se move, como se expressa a 

partir das experiências advindas da prática do Tai Chi favoreceu meu trabalho no que se 

refere à flexibilidade expressiva. De acordo com Leal, toda ação humana é expressiva e 

embora a expressividade seja inata ao homem ela pode ser desenvolvida. “Qualquer 

evolução em termos de possibilidades expressivas é processual e gradual”, fruto de um 

trabalho constante e contínuo realizado de acordo com as possibilidades de cada corpo 

em questão (LEAL, 2009, p. 75). A flexibilidade expressiva de um indivíduo depende 

do controle que o mesmo tem sobre sua ação corporal71. Sem a devida flexibilidade 

corporal ficamos limitados a formas expressivas pré-definidas, mas também com 

relação às ações que podemos executar e às intenções que desejamos expressar. O nosso 

desenvolvimento expressivo requer também a ampliação das nossas possibilidades 

corporais. Esse processo gradual se dá por meio de práticas que proporcionam a 

conscientização corporal e o controle das tensões no corpo. Controlar as tensões 

aperfeiçoa o esforço, quer dizer, relaxa certas partes do corpo e mantém a devida tensão 

em outras garantindo, assim, uma movimentação mais fluída. A ação corporal externa 

se “atualiza quando o esforço, através da fluência do movimento, encontra sua 

expressão concreta no corpo” (LABAN, 1978, p. 131). 

Na arte não é interessante que o corpo simplesmente reproduza códigos 

estabelecidos com maestria, mas que se expresse de acordo com suas experiências, 

lembranças e memórias acumuladas durante a vida. Considerando toda a organização 

corporal e não somente a parte física, sendo o corpo o meio pelo qual “absorvemos” 

conhecimento e entramos em contato com o mundo, nada mais lógico considerar 

também o corpo como meio de expressão. Contudo, o fato de termos o mesmo sistema 

corporal não significa que nos expressamos todos da mesma forma, já que somos 

diferentes um dos outros e que, portanto, experimentamos o mundo de distintas 

maneiras.  

Porém, o que nos interessa aqui não é a expressão cotidiana do homem, mas sim 

a expressividade no contexto teatral.  Um dos elementos que fazem do teatro uma obra 

de arte é sua expressividade atípica. Essa expressividade atípica, ou extracotidiana, é a 

expressividade cotidiana trabalhada artisticamente. “A grande diferença entre expressar 

                                                 
71 “AÇÃO CORPORAL para Laban, é uma ação não apenas física, ela comporta um envolvimento em 
rede da pessoa, isto é, uma coexistência de aspectos emocionais, intelectuais e físicos do corpo” 
(RENGEL, 2008, p. 20). 
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genericamente e expressar artisticamente é que a emoção, o pensamento, sentimento, o 

conceito, o contexto expresso pelo artista é construído, criado” (LEAL, 2009, p. 52).  

Cada indivíduo, de acordo com suas características corporais, é dono de um 

arsenal expressivo particular, que no caso do ator, depende também de uma preparação 

específica que potencialize esse “material” artisticamente. Daí a importância de o ator 

estar sempre atualizando suas habilidades técnicas. Assim, a preparação corporal do ator 

por meio de uma prática corporal não é um fim em si, mas um meio pelo qual é possível 

fomentar a expressão artística. 

Portanto, a prática do Tai Chi por parte do ator pode compor o trabalho pré-

expressivo que, de acordo com Ferracini (2007), é caracterizado pela busca da 

transgressão dos limites expressivos do corpo cotidiano. Tal transgressão só é possível a 

partir de uma preparação corporal. No caso do ator, preparar o corpo é buscar ir além do 

gestual cotidiano, desvendar e experimentar novas possibilidades. Cada ator, cada 

grupo, desenvolve sua própria preparação de acordo com suas necessidades, desejos e 

possibilidades. Preparação é a busca de um estado, a utilização de técnicas e exercícios 

a fim de alcançar um limite, provocar uma fissura no gestual familiar e cotidiano ou 

“mesmo em seus clichês expressivos artísticos singulares no caso de um ator com 

experiência” (FERRACINI, 2007, p. 01).  

Ao final de cada momento de preparação e de trabalho com as cenas, como 

também após a prática, procurava observar a respiração e o corpo de modo geral, 

buscando perceber mudanças no estado corporal. Nesse momento, comparando esse 

processo com minha experiência na dança clássica, percebi que o trabalho integral tem 

mais efeito que certos trabalhos direcionados, que muitas vezes trabalham alguns 

segmentos do corpo em detrimento de outros, o que eventualmente causam bloqueios 

respiratórios e tensões desnecessárias à expressividade corporal.  

Embora o exercício com a respiração tenha sido realizado com poucas cenas, 

senti que a dinâmica respiratória estabelecida por mim nos dois espetáculos 

gradativamente se modificou, adaptando-se em muitos momentos ao princípio da 

expansão e contração, inspiração e expiração. Ainda que, tal exercício não seja efetuado 

por mim em todas as cenas de ambos os espetáculos, de modo geral, sinto que meu 

rendimento corporal aumentou, pois me sinto corporalmente mais disposta, mesmo após 

algumas horas de trabalho físico mais intenso, como em ensaios ou apresentações. 

Portanto, na medida em que esse exercício me proporciona bem estar interfere 
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positivamente na qualidade de meu trabalho, uma pessoa que não se sente bem 

raramente produz corporalmente de forma plena.  

 

Após extenso recesso o grupo voltou a se reunir para ensaiar. Essa longa 
pausa foi fundamental para que eu pudesse perceber que o trabalho com as 
cenas está repercutindo nos demais momentos dos espetáculos, em algumas 
cenas mais que em outras. Sinto que a respiração abdominal conjugada às 
partituras se dissemina para além das cenas inicialmente trabalhadas. Além 
disso, de modo geral, me sinto ainda mais disponível corporal e vocalmente. 
Enfim, me sinto renovada72. 

 

Deste modo, a preparação do ator não está restrita somente ao trabalho realizado 

em sala de ensaio ou a exercícios executados de forma precisa e exata durante 

determinado período de tempo. Para o ator, preparar-se vai muito além do espaço-tempo 

dedicado à prática de exercícios, a preparação está mais para uma atitude com relação 

ao corpo, ao espaço, às relações sociais e suas particularidades (FERRACINI, 2007). O 

ator deve preparar-se constantemente, buscar ir além de seus limites tanto em sala de 

ensaio, quanto no próprio espetáculo. É possível manter-se em estado de preparação 

mesmo estando em cena, assim como no cotidiano, o qual, segundo Ferracini (2007), 

também podem ser encontrados estados cênicos.  

Dessa forma, a preparação é ampliada para além dos exercícios precisamente 

executados, pode ser também inserida na “ação de, por exemplo, sair às ruas e vivenciar 

experiências, observar os fluxos cotidianos, olhar as relações sociais a ponto de gerar 

um afeto, uma experiência, uma vivência intensiva. Um ensaio pode ser um estado de 

trabalho constante na busca de vivências e, é claro, o próprio estado cênico se configura 

como uma fonte constante de vivências” (FERRACINI, 2007, p. 03). 

Assim sendo, de acordo com Ferracini (2005), no trabalho do ator comumente se 

identificam duas dimensões: uma delas diz respeito à faculdade técnica do ator operar 

de maneira concreta sua arte, a outra corresponde à capacidade criadora do ator, “o 

momento no qual ele anima a ‘técnica’ insuflando-lhe ‘vida’ e organicidade” (p. 117). 

Porém, essa separação tem apenas função didática, conceitual. Na prática essas duas 

dimensões são trabalhadas simultaneamente de forma conjunta, portanto, não há 

oposição, mas sim complementaridade. De acordo com essa perspectiva, o ator que 

possui “técnica” é o ator que tem condições técnicas de trabalhar sua organicidade, ou 

seja, trabalhar tecnicamente seu corpo cotidiano para fins artísticos. O trabalho do ator 

                                                 
72 Nota referente ao ensaio coletivo dos espetáculos Déjà Vu e Entre 4 Paredes realizado em João Pessoa,  
nas dependências do Centro Cultural Piollin, no dia 28 de maio de 2011. 
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consiste em trabalhar corporalmente na intenção de recriar um comportamento corpóreo 

ao mesmo tempo formal e orgânico (FERRACINI, 2005).  

No teatro é possível trabalhar a partir de técnicas, as mais variadas, apreender 

suas bases fundamentais sobre as quais é possível apoiar-se para desenvolver 

determinado trabalho cênico, sem que necessariamente a essência, os princípios e os 

elementos que fundamentam a prática estejam presentes no espetáculo tais como são. 

Por exemplo, Grotowski explorou os exercícios rítmicos de Dullin, estudou a pesquisa 

de Delsarte a respeito das reações, o trabalho de Stanislavski sobre as ações físicas e o 

treinamento biomecânico de Meierhold, além de técnicas de treinamento do teatro 

oriental, em especial a Ópera de Pequim, o teatro Nô japonês e o Kathakali indiano. 

Contudo, seu trabalho não se constitui pela combinação de aspectos emprestados dessas 

ou outras fontes. O objetivo não é colecionar técnicas e habilidades pré-determinadas, 

de acordo com Grotowski in Grotowski, Flaszen e Barba (2007), a formação do ator 

não consiste em ensinar-lhe alguma coisa, mas buscar eliminar a resistência do 

organismo. “O resultado é a liberdade do intervalo de tempo entre o impulso interior e a 

reação externa em modo tal que o impulso é já uma reação externa. O impulso e a ação 

são coexistentes: o corpo se esvai, queima e o espectador vê somente uma série de 

impulsos visíveis. O nosso, portanto, é um caminho negativo, não um acúmulo de 

habilidades, mas uma eliminação dos bloqueios” (p. 106). 

Esse estudo compartilha a perspectiva grotowskiana, pois a prática do Tai Chi 

aqui apresentada não objetiva o condicionamento, mas sim a eliminação de resistências 

e bloqueios e a consequente ampliação das potencialidades corporais. Por meio da 

prática de uma técnica codificada, o ator busca eliminar automatismos na realização das 

ações, como também as tensões que bloqueiam o livre fluxo da energia e, 

inconscientemente, ou não, impossibilitam-lhe de fazer uso de toda sua potência 

energética. O treinamento de acordo com os princípios da técnica assegura o 

desenvolvimento desta potência, também lhe confere seu domínio e ensina o ator a 

“poupá-la para que seja capaz de sobreviver à prova da resistência representada pelo 

tamanho de um papel e suas exigências expressivas” (ROUBINE, 1995, p. 22).  

Através da técnica o ator aprende a liberar-se para em seguida criar e construir 

sua arte. “A técnica é sempre muito mais limitada do que a ação. A técnica é necessária 

somente para entender que as possibilidades estão abertas, em seguida, apenas como 

uma consciência que disciplina e dá precisão” (GROTOWSKI in GROTOWSKI; 

FLASZEN; BARBA, 2007, p. 162). Portanto, é preciso dominar a técnica e não o 
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contrário. De acordo com Oida (1992), após ser adquirida a técnica está pronta para ser 

abandonada, pois o ator não se utiliza diretamente de seu treinamento técnico no 

momento em que se encontra em cena.  

Enquanto técnica corporal há muitos aspectos corporais desenvolvidos na prática 

do Tai Chi que podem ser explorados pelo ator em sua preparação. O primeiro deles 

certamente diz respeito à disciplina, amplamente trabalhada no exercício das artes 

marciais. De acordo com Stanislavski (2001), a disciplina é essencial para o sucesso de 

qualquer atividade. Essa postura de comprometimento se aplica também à 

“complexidade de uma representação teatral. [...] Sem disciplina, não pode existir a arte 

do teatro” (p. 65). Tanto no teatro quanto no Tai Chi, cultivar a disciplina é fundamental 

para a exploração e desenvolvimento de outros aspectos essenciais ao exercício teatral. 

Por meio da disciplina, auxiliada pela prática ou pelo treinamento, o ator tem a 

possibilidade se tornar manifestação corporal do incorpóreo (LEHMANN, 2007). Além 

da disciplina, aspectos basilares do teatro como atenção, gesto e presença também são 

vastamente exercitados no Tai Chi.  

A atenção é um dos aspectos presente na prática do Tai Chi de fundamental 

importância para o ator em seu trabalho. Segundo Stanislavski (2001), o ator 

disciplinado pode desenvolver, por meio do trabalho comprometido e através de 

exercícios de estímulo à imaginação, uma atenção concentrada e mantê-la dentro dos 

limites de um círculo de atenção, bem como concentrar-se em qualquer coisa que esteja 

no interior do círculo ou além dele. Este círculo normalmente é flexível, “podendo ser 

ampliado ou diminuído pelo ator” conforme suas necessidades (p. 18). Como no Tai 

Chi, a atenção, de acordo com Stanislavski (2001), exige o completo comprometimento 

do ator, a participação de suas faculdades físicas e intelectuais. De acordo com os 

preceitos taoístas a falta de atenção é um hábito que pode ser modificado. “O corpo e a 

mente podem ser reunidos. Podemos desenvolver hábitos nos quais o corpo e a mente 

estejam plenamente coordenados” (VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2003, p. 44). A 

prática de certos hábitos desenvolve um controle que passa a ser conhecido não apenas 

pelo indivíduo como também visível para os outros – um gesto motivado por total 

consciência é facilmente reconhecido por sua precisão e graça. Esse tipo de atenção está 

presente nos mais variados tipos de manifestações artísticas.  
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O exercício do Tai Chi pode também dilatar o controle e a precisão do gesto ou 

movimento corporal73. O gesto teatral, de modo geral, é voluntário e controlado pelo 

ator. Para Stanislavski (2001), o ator deve habilitar seu corpo para expressar por meio 

de ações o que deseja exprimir, além de trabalhar a fim de manter o domínio sobre seus 

gestos, ser “capaz de controlá-los, em vez de ser por eles controlado” (p. 98). Grotowski 

(1971) também defende que o corpo deve ser trabalhado em função do gesto, porém, 

não com a finalidade de exprimir através de ações uma experiência interior, mas para 

que o ator possa produzir essa experiência com todo seu organismo. De qualquer modo, 

em ambos os casos, a prática do Tai Chi contribui com relação ao gesto teatral na 

medida em que desenvolve certos aspectos essenciais para a execução precisa de ações 

corporais e cria as condições necessárias para o surgimento espontâneo das mesmas. 

Por meio do desenvolvimento dos aspectos acima mencionados o ator tem a 

possibilidade de modelar sua presença cênica. A presença é caracterizada pelo “estar 

presente”, entretanto, no teatro ela deve ir além, se manifestar através do corpo físico do 

intérprete, “mas sob forma de uma energia irradiante, cujos efeitos sentimos antes 

mesmo que o ator tenha agido ou tomado a palavra, no vigor de estar ali” (RYNGAERT 

apud PAVIS, 1999, p. 305). De acordo com Lopes (2007), essa presença é caracterizada 

pelo bios do ator, “sua natureza física, fisiológica e psíquica organizada segundo os 

princípios que regem o meio cênico. Ele experimenta, na verdade, a transformação de 

sua energia” (p. 26). Essa energia, sendo trabalhada, por exemplo, por meio do Tai Chi, 

se torna dilatada, mas nem por isso exotérica ou mística. Tal estado energético é crível, 

tendo em vista a presença extracotidiana do ator quando em Estado Cênico. 

Portanto, a prática do Tai Chi fomenta a formação do ator na medida em que 

proporciona o desenvolvimento de certas habilidades, contribuindo assim para sua 

“educação” enquanto corpo74. De acordo com Salles (2010), a criação de um corpo sem 

órgãos implica a reeducação do corpo. Enquanto experiência, o corpo sem órgãos só 

pode ser compreendido em sua plenitude por quem já o vivenciou corporalmente. Para 

que isso chegue a acontecer é preciso que algo aconteça, uma “interferência interna e/ou 

                                                 
73 De acordo com Brecht (2005) o gesto informa a ação. “Chamamos esfera do gesto aquela a que 
pertencem as atitudes que as personagens assumem em relação umas às outras. A posição do corpo, a 
entonação e a expressão fisionômica [...]; o ator, nesse caso, ao efetuar uma representação 
necessariamente reforçada, terá de fazê-lo cuidadosamente, de forma a nada perder” (p. 155). 
74 De acordo com o dicionário, educação: “1 Ato ou efeito de educar. 2 Aperfeiçoamento das faculdades 
físicas intelectuais e morais do ser humano; disciplinamento, instrução, ensino. 3 Processo pelo qual uma 
função se desenvolve e se aperfeiçoa pelo próprio exercício: Educação musical, profissional etc.” 
Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br>. Acesso em: 14 Mai. 2011.    
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externa provocativa e catalisadora”, assim sendo, é imprescindível experimentar, 

inclusive “exercícios que fazem parte do cotidiano de atores, atrizes, bailarinos e 

bailarinas em busca de um corpo para a cena. É preciso colocar no corpo, encarnar” 

(SALLES, 2010, p. 06). 

O corpo sem órgãos corresponde a um corpo esvaziado, que tenta se despovoar 

de seu interior para libertar-se dos automatismos a ele inerentes. Certas vezes o corpo 

está tão marcado, tão “cheio” de “órgãos”, que se sente vazio e pede para ser 

“esvaziado” para que novamente ele possa se “preencher” e viver novas experiências75. 

Entretanto, Tibúrcio (2005) presume que ser esse corpo liberto do peso dos órgãos não 

deve ser algo simples, pois toda mudança implica dificuldades, não é fácil libertar-se da 

cultura impressa em nossos corpos, não é fácil viver o vazio, “experienciar no corpo a 

possibilidade de ser muitos” (LINS, 1999, p. 95). 

Segundo Salles (2010), o corpo é “organizado e estruturado de acordo com a 

concepção cultural na qual está inserido”. O corpo sem órgãos exige a desconstrução 

desse corpo “formatado, funcional através de técnicas corporais estabelecidas” (p. 07). 

O exercício de tais técnicas proporciona a superação de referências habituais, formas 

pré-estabelecidas, limites. Desse modo, se faz necessário “experimentar exaustivamente 

essa tentativa de refazer-se, até que essa possibilidade incorpore-se, tome existência no 

corpo” (TIBURCIO, 2005, p. 117).  

Contudo, essa busca caracterizada pela tentativa de criar para si um corpo sem 

órgãos, segundo Deleuze e Guattari (1999), pode ser muito arriscada, nesse percurso 

deve-se tomar cuidado com os perigos que podem esvaziar o corpo sem órgãos em vez 

de preenchê-lo: 

 

Liberem-no com um gesto demasiado violento, façam saltar os estratos sem 
prudência e vocês mesmos se matarão, encravados num buraco negro, ou 
mesmo envolvidos numa catástrofe, ao invés de traçar o plano. O pior não é 
permanecer estratificado - organizado, significado, sujeitado - mas precipitar 
os estratos numa queda suicida ou demente, que os faz recair sobre nós, mais 
pesados do que nunca (p. 23-4). 

 

                                                 
75 A música Socorro de Arnaldo Antunes e Alice Ruiz “traduz” essa metáfora: “Socorro, não estou 
sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, 
alguma alma, mesmo que penada. Me entregue suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada 
Socorro, alguém me dê um coração. Que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma emoção pequena. 
Qualquer coisa. Qualquer coisa que se sinta. Em tantos sentimentos. Deve ter algum que sirva. Socorro, 
alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada 
Socorro, eu já não sinto nada, nada.”  
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Por conseguinte, é preciso ter muita cautela ao tentar empreender essa tarefa. Em 

princípio, não se chega plenamente ao corpo sem órgãos, posto que ele é o limite, 

portanto, por mais que se tente muitas vezes, muitas vezes se fracassa, contudo, é o 

mesmo fracasso e o mesmo perigo. Isso pode acontecer durante a produção do corpo 

sem órgãos ou daquilo que por ele circula ou deixa de circular76. De acordo com 

Deleuze e Guattari (1999), eis então o que seria necessário fazer: 

 

Instalar-se sobre um estrato, experimentar as oportunidades que ele nos 
oferece, buscar aí um lugar favorável, eventuais movimentos de 
desterritorialização, linhas de fuga possíveis, vivenciá-las, assegurar aqui e 
ali conjunções de fluxos, experimentar segmento por segmento dos contínuos 
de intensidades (p. 24). 

 

Porém, a experiência desse exercício constante implica a solidão, o sofrimento, a 

morte e a “ressurreição” do corpo. É preciso construir e depois demolir para que, em 

seguida, algo novo possa ser criado. O ator deve desenvolver uma habilidade de lidar 

com o vazio, contudo, esse vazio não pode estar vazio, mas pleno de força e de energia, 

o que só é possível após explorar inúmeros caminhos no interior de si mesmo (OIDA, 

1992). “É como se o corpo fosse lentamente cavando outros espaços para se afirmar, 

para ser no mundo, combatendo a organização de uma única significância, arejando-o, 

soprando-lhe outros ventos, reinventando-o e ensinando-o a dançar de inusitadas 

formas” (TIBÚRCIO, 2005, p. 116). 

 

                                                 
76 Acontece de estarmos convictos com relação à boa qualidade do corpo sem órgãos que construímos, 
porém, ainda assim, nada circula ou algo bloqueia a circulação, um ponto de tensão, por exemplo. É 
possível localizar esse ponto e trabalhar sobre ele, fazer com que aquela energia acumulada se dissipe.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O teatro é o estado, o lugar, o ponto onde se 
pode compreender a anatomia humana; com a 
anatomia humana se pode curar e dirigir a vida. 

(Antonin Artaud) 
 

É uma preocupação contemporânea compreender o ser humano enquanto 

unidade psicofísica. Talvez isso justifique o interesse recente por práticas corporais 

como o Tai Chi, por exemplo.  

O corpo compreendido enquanto unidade é um aspecto muito presente nas artes 

marciais. No entanto, a sociedade contemporânea, de um modo geral, ainda tende a 

separar o sentir do pensar, a razão da emoção, mantendo e sustentando um sistema 

educacional e de trabalho alienante, relegando o lúdico e o estético a posições 

inferiores.  

Alguns sujeitos sociais buscam romper com tal dualidade imposta pelas 

sociedades modernas. Artaud foi um desses homens no momento em que declarou 

guerra aos órgãos, para ele os órgãos correspondem às marcas de uma operação social. 

“Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então o terão libertado dos seus 

automatismos e desenvolvido sua verdadeira liberdade. Então poderão ensiná-lo a 

dançar às avessas como no delírio dos bailes populares e esse avesso será seu verdadeiro 

lugar” (ARTAUD, 1983, p. 161-2).  

O corpo sem órgãos é a experiência do corpo presente, consciente, um 

equivalente artístico do corpo cotidiano, a base orgânica das emoções, através do qual é 

possível a materialidade das ideias, energia em constante movimento. O corpo sem 

órgãos pressupõe o esvaziamento do corpo, porém, desfazer-se do organismo não 

significa matar-se, mas desfazer-se dos estratos, das camadas que o bloqueiam. 

No teatro, por meio de exercícios, técnicas e práticas, pretende-se afastar o corpo 

do ator de condicionamentos psíquicos e sociais que possam inibir sua atuação. Porém, 

não se pode alcançar esse corpo totalmente adaptado às exigências do meio teatral, mas 

é possível assegurar-lhe o domínio de seu gestual e de seus movimentos através de um 

trabalho sobre ele mesmo. Certas práticas corporais são benéficas na medida em que 

ampliam as possibilidades corporais o que permite, no caso dos atores, criar uma 

dramaturgia corporal variada e flexível e uma maior independência para se comunicar. 

Além de que, também possibilita um aparato corpóreo disponível e desenvolve a 
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flexibilidade, a expressividade e a sensibilidade corporal, aspectos essenciais para que o 

ator possa exercer da melhor maneira possível seu trabalho.  

Portanto, no âmbito das artes cênicas, a utilização de técnicas corporais 

sistematizadas é um aspecto a ser explorado. Muitos pesquisadores investigam e 

trabalham suas possibilidades técnicas e expressivas. Com base na prática e amparada 

pela teoria, pude observar, de fato, que é no praticar do Tai Chi que se concretiza o 

incorporar de seus princípios. Além disso, também foi possível perceber que a 

abordagem comprometida de sua experiência, pode sim contribuir positivamente para o 

desenvolvimento do ator em seu ofício. Minha experiência no Tai Chi no interior dessa 

pesquisa me permitiu verificar que o trabalho, a partir de técnicas corporais pré-

estabelecidas, é um meio possível de preparo técnico para o ator. Portanto, nessa 

perspectiva, a experiência pode ser considerada a base do trabalho do ator e embora seja 

única para cada pessoa, podemos compartilhá-la enquanto conhecimento. 

O exercício de artes marciais pode proporcionar uma infinidade de 

possibilidades de exploração de todos os segmentos que constituem o corpo e, embora 

seja necessário um longo período para dominar seus elementos básicos em virtude de 

sua complexidade, é possível, após certo tempo, quando já se está mais amparado por 

seus princípios, apropriar-se deles e utilizá-los na preparação do ator. Contudo, a técnica 

deve ser o meio pelo qual se dá essa preparação e não um fim em si. Adquirir uma 

técnica não é suficiente quando não se procura um sentido para o que se está fazendo. 

Cada ator deve trabalhar técnicas adequadas a suas necessidades, limites e objetivos 

artísticos.  

De acordo com essa perspectiva, a preparação proporciona a possibilidade de 

criar, experimentar e vivenciar novas experiências. O que importa não é executar uma 

técnica ou um exercício determinando, mas vivenciá-lo, explorar todas suas 

possibilidades.  

Tudo o que vivenciamos, de alguma forma, fica registrado no corpo: nossas 

experiências ficam mental, imagética e corporalmente armazenadas. Portanto, para o 

ator, a preparação é mais do que desenvolver uma habilidade ou executar formas 

corporais com precisão, mas é também alimentar um banco de dados virtual, 

corporalmente armazenado. Experiências armazenadas mantêm em si sua força vital, 

são matrizes geradoras e cabe ao ator desenvolver e manipular tais matrizes no intuito 

de criar, artisticamente, a partir delas. Quanto mais vasto seu arsenal de experiências 

corporais, mais “inesgotável” se torna sua fonte de organicidade e vida.  
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Portanto, a preparação corporal, do ator especificamente, pressupõe três etapas 

concomitantes: a primeira delas diz respeito ao desenvolvimento de habilidades 

técnicas, à preparação instrumental de seu corpo físico. O segundo momento implica a 

livre vivência dessa experiência corpórea na qual se caracteriza a preparação. A terceira 

etapa corresponde ao desenvolvimento da capacidade de explorar conscientemente, com 

fins artísticos, as experiências vivenciadas durante a preparação.  

O Tai Chi é uma técnica que afirma essas possibilidades, pois seus princípios 

não são próprios apenas da cultura chinesa, estão presentes em outras manifestações 

tradicionais do mundo inteiro e mesmo dentro de cada um de nós, em outra dimensão, 

virtual e inexplorada, que não pode ser acessada através da lógica.  

A partir de sua prática, foi possível observar que o Tai Chi configura uma 

experiência que, mesmo não estando diretamente relacionada a minha rotina de trabalho 

como atriz, caracteriza-se como preparação na medida em que seus exercícios 

estimulam e despertam de maneira consciente certas faculdades existentes no interior de 

cada um de nós. O ator deve buscar apropriar-se da atitude interior que constitui sua 

prática. É preciso descobri-la e mobilizá-la, procurar dar-lhe uma forma teatral. 

Portanto, não é questão somente de técnica: o praticante deve também mobilizar sua 

vivacidade e atenção.  

   Contudo, a técnica não deve estar visível no momento da atuação. Quando isso 

acontece significa que o ator tornou-se seu prisioneiro.  

Quando dei início a essa pesquisa, pensava constantemente em como utilizá-la 

no teatro. Hoje percebo que o Tai Chi pode me levar a descobrir meus próprios 

caminhos com relação à atuação cênica, sem que necessariamente esteja diretamente 

presente em meu cotidiano de artista. O importante não é dominar uma técnica, mas 

assimilar por meio de sua prática seus princípios.  

No trabalho aqui apresentado não realizei um treinamento rígido, busquei tão 

somente a apropriação de uma prática, a meu modo, respeitando sempre as 

características e limites de meu corpo. Portanto, buscamos, nessa pesquisa, verificar a 

possibilidade de um corpo sem órgãos por meio da prática do Tai Chi integrada aos 

elementos e às particularidades próprias do trabalho do ator.  

A preparação corporal do ator a que esse estudo se refere vai além do trabalho 

realizado para a construção de um espetáculo, mas considera também sua manutenção 

em toda sua plenitude. Por exemplo, quando promovi a associação entre respiração e 

movimento em algumas cenas referentes a trabalhos de que participo, não objetivava 
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realizar o mesmo em toda a movimentação dos espetáculos. Na verdade essa prática é 

parte da metodologia de aprendizagem do Tai Chi, cujo objetivo não é encaixar a 

respiração em toda e qualquer movimentação executada pelo corpo, mas automatizar 

essa respiração, torná-la natural, ensinar o corpo a respirar de forma eficiente, sem que 

para tanto seja necessário pensar, despender energia.  

Portanto, embora seja uma prática codificada, a médio e longo prazo, a prática 

do Tai Chi aqui investigada favorece a formação do ator na medida em que incita a 

condensação da consciência corporal e o desenvolvimento do equilíbrio, da gestualidade 

e da presença no tempo e no espaço por meio do trabalho sobre a ideia da totalidade 

corporal. Através do trabalho com a respiração, o Tai Chi também busca a ampliação da 

disciplina e da atenção, aspectos fundamentais na prática cênica. Além disso, por meio 

de seu exercício é possível para o ator o aprendizado pela experiência, posto que ela 

pode ser considerada a base de seu trabalho, pois é por meio dela que o interprete 

adquire e desenvolve sua técnica.  

O Tai Chi proporciona também uma ampliação da compreensão do 

funcionamento do corpo e, de maneira consciente, auxilia-nos a tirar benefício disso. 

Portanto, assimilação e apropriação da técnica constitui um processo de 

conscientização, pois, mesmo depois de abandonada, ela fica inscrita na musculatura. 

Por meio da prática do Tai Chi, é possível descobrir e trabalhar as funções da 

coluna vertebral e demais ossos, além de músculos e articulações. Tornamo-nos capazes 

de sentir as mudanças de qualidade em nosso tônus corporal, o que contribui para a 

execução de ações mais claras, controladas e executadas com o mínimo de energia 

necessária para que se realizem. O exercício do Tai Chi proporciona ainda a reação 

imediata a imprevistos, intensifica a relação física com o outro, exercita o 

autoconhecimento, a superação de limites, a unidade corpo-mente, a dinamização da 

energia interna, o aprimoramento físico e motor, a harmonização, a criatividade a 

imaginação e a visualização da ação, assim, o menor gesto adquire um imenso poder. 

Além disso, à medida que amplia a consciência corporal, o Tai Chi previne possíveis 

lesões, como também promove uma maior liberdade de criação e expressão. Não é 

possível ver a liberdade face a face, mas é possível senti-la, desenvolver os meios que 

nos proporcionem ser livres. Esse processo em particular me proporcionou a aceitação 

de meu próprio corpo e o reconhecimento de seus limites e possibilidades77. 

                                                 
77 Muitas vezes o ator é obrigado a representar no limite de seus meios, sua saúde é prejudicada e a cena 
comprometida, “na medida em que as melhores intenções, no teatro, se voltam contra o ator cujos 
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Mas, a meu ver, o principal aspecto a ser explorado durante sua prática é a 

respiração. Este é o fator essencial para que permaneçamos vivos, assim como respirar 

harmonicamente é fundamental para a execução adequada das formas no Tai Chi e 

também para o ator no que diz respeito às particularidades de seu trabalho. Sempre que 

respirar, o ator deve estar consciente de que, com esse ato, ele busca a sincronicidade 

entre corpo e mente. Respirar de modo consciente, trabalhar a respiração artificialmente 

provoca um estado de ânimo inicial que pode gerar desdobramentos viscerais. A criação 

de um corpo sem órgãos pressupõe tais desdobramentos, além de sua reeducação 

enquanto corpo. 

Porém, a proposta de um corpo sem órgãos não pode ser efetivada de forma 

imediata, faz-se necessário um exercício gradativo que possa proporcionar ao corpo os 

agenciamentos necessários para tanto. A prática de certos exercícios psicofísicos que 

proporcionam uma maior consciência corporal pode ser utilizada para esse fim. No 

entanto, não é possível construir um corpo sem órgãos a partir de uma única 

experiência, visto que esse corpo é um processo, uma rede de interações entre diversos 

aspectos internos e externos a ele. 

Formas corporais “estrangeiras” podem estimular o ator a encontrar seu próprio 

caminho, “esvaziar” o corpo do que lhe é familiar. Conforme nos aprofundamos na 

prática do Tai Chi desautomatizamos o corpo gradativamente. O exercício do Tai Chi 

possibilita o refazimento do corpo na medida em que provoca seu esvaziamento com 

relação ao que lhe é habitual. Portanto, por meio de certos princípios, sua prática nos 

proporciona inúmeras possibilidades de viver e refazer o corpo. Aqui encontramos 

relação com o proposto pela ideia do corpo sem órgãos sugerida por Artaud, a qual 

também implica esse refazimento do corpo, pois, em princípio, ele se refaz a todo o 

momento. O estado perpétuo de esvaziamento do corpo agencia novas possibilidades de 

interação com o mundo, busca promover uma consciência profunda e a reconstrução do 

exercício e do sentido da vida. Viver a plenitude, mesmo que fugazmente, a nosso ver, 

traz contribuições significativas para pensar a preparação do ator e o fazer teatral, pois 

na medida em que o ator busca conquistar tal estado por meio de sua prática, ele se 

aperfeiçoa e consequentemente contribui para o desenvolvimento técnico da arte teatral. 

Porém, ao mesmo tempo em que permite explorar outras possibilidades 

corpóreas distantes das que nos são familiares, a experiência no Tai Chi gradativamente 

                                                                                                                                               
recursos não têm o tamanho das suas ambições” (ROUBINE, 1995, p. 19). Por mais que o corpo nos 
surpreenda em suas possibilidades, é preciso reconhecer nele o humano e aceita-lo (LEAL, 2009).  



113 
 

 
 

também formata o corpo de acordo com seus princípios. Entretanto, paralelamente a 

isso tudo, sua prática promove uma nova consciência do corpo, desconhecida por mim 

até então, o que me possibilita organizar-me corporalmente de forma a potencializar 

minhas ações e minha presença quando em Estado Cênico. Portanto, o fazer e a 

experimentação transformam o corpo por meio de um processo prático e constante.    

Eu, como tantos outros, vivi a dor e a solidão de tentar empreender esse corpo, 

sem órgãos. Não foi fácil tentar transcender a técnica, me deixar levar, me esvaziar de 

mim, me afastar de coisas que são tão minhas. Muitas delas pertencem a mim há tanto 

tempo, estão comigo desde antes de eu nascer e, possivelmente, irão se perpetuar 

através das gerações. Mas eu também vivi o prazer e a alegria de experimentar esse 

corpo, mesmo que por um momento fugaz. Embora, certos estados corporais 

experienciados na prática do Tai Chi não tenham se prolongado ou se repetido nos 

momentos de preparação e atuação, e nem era esse o objetivo, ainda assim sua 

experiência foi fundamental, pois me levou a trilhar meus próprios caminhos no interior 

de mim mesma. Não saberia explicar, nem mesmo descrever tais momentos, mas o certo 

é que, distante deles, deseja-se ardentemente revivê-los, pois essas experiências são na 

verdade muito concretas e dizem respeito ao corpo. Eu poderia compará-las a sensação 

de ter todo o corpo tomado pela primeira luz da manhã. A manhã recém-nascida é o 

momento mais deslumbrante do dia e também o mais breve. Tal experiência, única e 

indescritível, pode ser expressa pela seguinte parábola: 

 
Mariposas se reúnem para discutir esse estranho fenômeno que se chama 
"fogo". Elas não conseguem compreender qual é exatamente a natureza desse 
misterioso fenômeno. Finalmente, depois de vários debates, uma das 
mariposas decide ir fazer sua pesquisa particularmente. Ela parte, percebe de 
longe a luz de uma vela, volta até o grupo e descreve aquilo que viu. A mais 
velha, dentre tudo que ouve, acha a descrição insatisfatória. Outra mariposa 
decide então ver mais de perto. Ela chega a ficar muito próxima da vela. Ela 
vem e descreve sua experiência às outras mariposas. A velha diz que a 
descrição ainda não é suficiente. Assim, uma terceira mariposa, tomada pelo 
amor pela vela, lança-se e mergulha no coração da chama. Naquele momento, 
ela se torna uma coisa só com o fogo. E, dessa união, brota o conhecimento 
que não se pode transmitir (OIDA, 1992, p. 201-2). 

 

Uma das contribuições mais importantes do Tai Chi para o ator talvez não esteja 

relacionada a questões como consciência corporal, presença, disciplina e atenção, 

respiração, tônus muscular, equilíbrio ou precisão do gesto, mas sim ao 

desenvolvimento da habilidade de acionar o pensamento do corpo, pensar sem pensar, 

sem racionalizar, pois ideias e pensamentos em excesso normalmente perturbam o 
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espaço interno do ator. Portanto, mesmo reconhecendo que o Tai Chi, assim como 

qualquer outra prática, formata o corpo de acordo com seus padrões e formas, também é 

certo que o ensina a pensar por si, conhecer o que lhe beneficia ou prejudica. Além 

disso, enquanto experiência sensível, a prática do Tai Chi pode suscitar o trânsito de 

sentimentos, emoções e sensações no interior do corpo, proporcionando ao ator a 

possibilidade de (re) significar o que lhe é familiar, descondicionar a linguagem que lhe 

é habitual para comunicar o que é incomunicável.  

Esse trabalho sobre o corpo, a partir do organismo físico, é diferente de um 

exercício corporal convencional. Trabalhar corporalmente de forma consciente pode nos 

proporcionar um profundo mergulho poético no interior do corpo, um percurso cheio de 

descobertas com relação a nossa individualidade e as particularidades que lhe dizem 

respeito, além de nos conduzir à expressividade e à artificialidade, tão almejadas no 

âmbito teatral. Pois o teatro não deve mostrar a realidade, mas sim revelar, através de 

suas formas, equivalências poéticas da vida real. Mas, diante disso, como quantificar ou 

comprovar a eficácia e os benefícios da prática do Tai Chi com relação ao trabalho do 

ator? 

Minha experiência nesse e em outros processos me permitem concluir que 

certos estados são difíceis de mensurar. Talvez o corpo, mais precisamente minha 

experiência enquanto corpo, sujeito e objeto dessa investigação, possa dizer mais sobre 

o processo ora apresentado do que as palavras aqui expostas. O fato de descrevermos a 

experiência, de compararmos esses corpos, a necessidade que temos de defini-los, de 

segmentá-los para poder integrá-los, compromete a frágil unidade corporal que 

buscamos estabelecer. Diante da fragmentação em que vivemos, talvez uma completa 

totalidade do corpo não seja possível. Talvez tenhamos que viver a unidade e a 

fragmentação concomitantemente sem que isso represente necessariamente uma 

contradição. 

Tal contradição é expressa no diagrama Tai Chi Tu78, no qual estão 

representados o Yin e o Yang. A imagem revela uma unidade composta de duas partes, 

duas forças contrárias, mas também complementares. A concepção dominante do 

círculo pressupõe uma unidade perfeita, fechada sobre si mesma, sem começo nem fim, 

dois princípios distintos, mas que se engendram e interagem reciprocamente. A forma 

circular do diagrama indica fluidez, continuidade, movimento. Porém, o ponto branco 

                                                 
78 Ver imagem na página 47 dessa dissertação. 
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na área preta e o ponto preto na parte branca, embora indiquem que Yin e Yang 

constituem-se mutuamente, pois uma pequena parte de um compõe o outro e vice-versa, 

representam também a ruptura, a fragmentação. Portanto, com relação à vida e ao 

cosmos, a imagem revela a existência de momentos de repouso no incessante 

movimento. Se equipararmos o diagrama ao corpo humano, podemos dizer que o 

mesmo, embora seja unidade, é também território estratificado composto de fluxos de 

continuidade. Assim, a busca por um corpo pleno compreende também a ruptura. Por 

conseguinte, a fragmentação é também condição, por exemplo, durante minha trajetória 

nesse processo investigativo em certos momentos senti e percebi meu corpo 

fragmentado, mas também houve ocasiões em que pude vivê-lo em sua plenitude. 

O trabalho ora apresentado aponta possibilidades a serem exploradas. Não 

estamos dizendo nada que não tenha sido dito antes. Não pretendemos com esse estudo 

apresentar soluções, nem tão pouco esgotar as discussões referentes à preparação 

corporal do ator. Buscamos apenas evidenciar alguns aspectos que consideramos 

relevantes para o desenvolvimento da pesquisa aqui exposta.  

Essas palavras não pretendem encerrar a questão, mas, com elas, fomentar o 

debate em torno das questões referentes ao corpo no âmbito das artes cênicas. Durante o 

desenvolvimento da pesquisa buscamos destacar aspectos do processo que possam ser 

futuramente investigados por outros artistas, educadores e pesquisadores garantindo 

assim a continuidade necessária à pesquisa. Que essa busca particular contribua, ou ao 

menos sirva de incentivo, para os que buscam seus próprios caminhos a partir de si 

mesmos, do que lhe é próximo, do que lhe pertence ou diz respeito. Que tais evidências 

sejam objeto de futuras reflexões, pois não existe verdade absoluta, somos apenas seres 

humanos com possibilidades e limites, cada um de nós é aprendiz em si mesmo, através 

da ação e do fazer. Tenho necessidade de prolongar a prática e compartilhar, por meio 

do teatro, esta experiência com outras pessoas.  

A partir da prática do Tai Chi sinto que encontrei um prolongamento possível no 

que diz respeito ao trabalho do ator. Penso que o artista, diante da experiência, não deve 

se esquivar de questionamentos, não deve se contentar com expressões poéticas 

enquanto definição dos aspectos inerentes a seu trabalho. Mas deve sim tornar-se 

investigador, investigador de si mesmo. O ator ao exercer seu ofício deve buscar superar 

limites e cruzar fronteiras, esvaziar-se e preencher-se, penetrar territórios outros, ir além 

de si mesmo, satisfazer-se. Segundo Grotowski in Grotowski, Flaszen e Barba (2007), 

isso não é condição, mas processo, no qual o que há de mais profundo em nós, aos 
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poucos, se torna translúcido. Acredito que se institui aqui um aspecto fundamental que o 

artista-pesquisador deve incorporar a seu trabalho, a responsabilidade com relação a seu 

ofício e sua arte.  
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