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RESUMO 

 

 O termo corpo sem órgãos está presente em um poema do escritor, ator e encenador 

francês Antonin Artaud, escrito em 1947 e intitulado: Para Acabar com o Julgamento de 

Deus. Busco, nesta dissertação, a partir do que chamamos escrita cênico- investigativa, 

problematizar este termo e suas relações possíveis com o teatro e também com alguns 

aspectos da mítica hindu. Uno à idéia do corpo sem órgãos o corpo em transe presente 

nas histórias de um mestre indiano chamado Caitanya Mahaprabhu. Estas idéias, 

juntamente com o desenvolvimento de práticas que partem de alguns princípios da 

Antropologia Teatral, são estímulos para um processo de criação que destaca o trabalho 

de preparação e criação corporal do ator. As articulações entre os conceitos e a prática 

suscitam discussões onde me coloco como ator-pesquisador em processo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arte de ator, processos criativos, corpo sem órgãos, mítica hindu 
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ABSTRACT 

 

The term body without organs is present in a poem by the french writer, actor and 

director Antonin Artaud, written in 1947 and titled: To Have Done with the Judgement of 

God. I aim, in this work, from what we call investigative scenic writing, to problematize 

this term and its possible relations with the theater and also with some aspects of the 

Hindu myths. I unite the idea of the body without organs with the body in trance present 

in the stories of an Indian master named Caitanya Mahaprabhu. These ideas, along with 

the development of practices that come from some principles of Theatre Anthropology, 

are incentives for a creation process that highlights the work of preparation and creation 

of corporeal work of the actor. The relationship between the concepts and the practice 

raise discussions about where I stand as an actor-researcher in process. 

 

KEYWORDS: Art of the actor, creative processes, body without organs, Hindu myths 
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INTRODUÇÃO 

 
           A construção de uma escrita cênico-investigativa 

 
 
 

 Partindo da idéia de corpo sem órgãos, proposta por Artaud e discutida por 

Deleuze e Guattari, todo este trabalho envolve um processo de criação em teatro, onde se 

buscou uma imersão em um universo: o do corpo do artista cênico, na perspectiva do 

próprio artista. Coloco-me enquanto ator-pesquisador, buscando, a partir da proposta de 

construção de um espetáculo solo, desenvolver aqui o que chamamos de uma escrita 

cênico-investigativa, isto é, um processo dissertativo pautado na prática e na reflexão. 
 

Quando proponho categorizar minha pesquisa como um processo criativo em 

teatro, sinto a necessidade de justificar e tentar esclarecer o que quero dizer quando me 

refiro a teatro, já que percebo no universo acadêmico, científico e também artístico, 

desconstruções e transformações contínuas de paradigmas, idéias e conceitos. 
 

A palavra teatro, por exemplo, pode hoje ter vários significados e, ao mesmo 

tempo em que classifica uma obra ou um processo, de acordo com características 

específicas, pode se relacionar à concepção de uma obra fechada em uma única 

linguagem, geralmente dramática e de construção psicológica, o que não se trata de meus 

objetivos. Entretanto, é no teatro toda minha experiência artística e onde se fundamenta 

minha pesquisa, onde coloco a lupa de minhas investigações. Trago para esta pesquisa 

experiências vividas por mim no contexto teatral, sobretudo enquanto ator, entendendo, 

porém, que as possibilidades de se fazer teatro são as mais diversas e que cada trabalho 

ou artista pode especificar e indicar o caminho que está seguindo, independente de como 

o classifica. 
 

A partir do século XX, por exemplo, podemos encontrar diversas nomenclaturas 

como subclassificações das linguagens cênicas, ou mesmo propostas de novas 

linguagens, que podem ser entendidas como gêneros, sejam mais antigos ou 

contemporâneos. São diversos tipos de teatro, classificados de acordo com sua 

especificidade: teatro dramático, teatro épico, teatro da crueldade, teatro do absurdo (e 

outros da mesma época e movimento, como teatro pânico, metateatro, teatro da 

condição humana etc), teatro do oprimido (e dentro deste diversas classificações), 

teatro-dança, teatro da morte, teatro pós-dramático, teatro físico, teatro antropológico e 

assim por diante. Todos estes termos estão ligados a contextos e épocas específicas, 

alguns deles à uma posição ideológica e outros com propostas mais voltadas a pesquisa 
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estética. Surgem da necessidade de artistas e grupos em estar pesquisando o novo, 

aquilo que lhe fale algo naquele momento. 

 
O processo que proponho aqui pode ser entendido a partir da Antropologia Teatral 

ou teatro antropológico, que já propõe a junção das linguagens do teatro e da dança, 

percebendo que os processos de criação são bastante similares em procedimentos e 

técnicas. Enquanto ator, sempre estive envolvido em processos que levavam em 

consideração a preparação corporal do ator e sua ação ou movimento em cena, 

inicialmente a partir de um método de ações físicas, aplicado por via de jogos teatrais
1
 e 

depois, pesquisando as ações físicas a partir especificamente da Antropologia Teatral
2
. 

Decidi então estudar mais acerca do teatro antropológico por ter me identificado com os 

estudos relacionados ao corpo advindos desta perspectiva. Ela realiza um 

aprofundamento na arte do ator e um olhar para as culturas, especialmente a Oriental, 

com a qual já possuo uma identificação pessoal, haja vista alguns estudos da filosofia 

védica indiana realizados por mim juntamente com a ISKCON (International Society of 

Krishnas Consciensous), conhecida no Brasil como movimento Hare Krishna. Portanto, a 

Antropologia Teatral abriu perspectivas que me motivaram a estudá-la mais 

profundamente. 
 

É relevante destacar que tive a oportunidade de experimentar estes conhecimentos 

no grupo Família Marmota de Teatro, formado no ano de 2003, em Natal, Rio Grande do 

Norte, por alunos universitários de áreas diversas, mas que já trabalhavam com teatro ou 

dança. Durante cinco anos, ou seja, até 2008, trocamos experiências em diversas práticas, 

oficinas e espetáculos, dentre eles as encenações de 
 

Como Anjos
3
  e O Homem da Cabeça de Papelão

4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
No ano de 2002 participei dos cursos de extensão “A Construção da Personagem” e “O Ator Como 

Dramaturgo”, ambos ministrados pelo então professor do Departamento de Artes da UFRN, Marcos 
Aurélio Bulhões, que se utilizava do método de Jogos Teatrais de Viola Spolin e do método de ações físicas 
de Stanislavski.  
2 

O trabalho prático desenvolvido pelo grupo, voltado ao campo da Antropologia Teatral, foi formulado a 
partir de diversas experiências, primeiramente em 2003 em grupo de estudos coordenado pelo professor 
Makários Maia, depois com workshops e leituras do grupo LUME, da Unicamp; e depois nas apropriações, 
transformações e estudos do próprio grupo, que uniu algumas de suas pesquisas ao Gecarte (Grupo de 
Estudos em Corpo, Arte e Educação) do Departamento de Artes da UFRN. 
3
Adaptação do texto Oração de Fernando Arrabal, montado pela Família Marmota em 2004.  

4
Adaptação do conto O homem da cabeça de papelão de João do Rio, montagem de 2005. 
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Figuras 1e 2 – Espetáculo Como Anjos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuras 3 e 4 – Espetáculo   O homem da cabeça de papelão. 
 

As práticas que realizávamos enquanto preparação no início das pesquisas do 

grupo podem ser definidas como um Treinamento Energético
5
, a partir de alguns 

princípios destacados na Antropologia Teatral, além de alguns exercícios técnicos de 

dança e de teatro. Trabalhávamos com sequências pré-estabelecidas de exercícios sob a 

condução de uma pessoa do grupo que trazia suas experiências individuais de trabalho 

corporal, dando ênfase ao que estudávamos em autores como Eugenio Barba, Jerzy 

Grotowski, Luís Otávio Burnier e Renato Ferracini. Neste período participei do 

Workshop Treinamento Energético Para o Ator com o ator Ricardo Pucceti, do grupo 

Lume
6
, o que me ajudou a entender melhor nossas próprias práticas, acreditando mais 

em  nossos  próprios  passos.  Esta  experiência  clareou um  pouco  nossos  horizontes 

 
5
O treinamento energético é destacado como princípio da Dança pessoal trabalhada como linha de 

pesquisa pelo grupo LUME. Este tema será mais desenvolvido no primeiro capítulo deste trabalho.  
6
O Lume é um grupo vinculado à Unicamp criado por Luís Otávio Burnier em 1985 a fim de investigar a 

arte de ator, amparado em experiências dele com Etienne Decroux, e em pesquisas com diversos mestres 
como Eugenio Barba, Philippe Gaulier, Jacques Lecoq, Ives Lebreton, Jerzy Grotowski e de estudos do 
teatro oriental (Noh, Kabuki e Kathakali). Mais informações www.lumeteatro.com.br. 
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acreditando estarmos  em  um  caminho possível de desenvolvimento de uma  prática de 

preparação corporal de ator. Outras pessoas do grupo também direcionavam suas 

investigações a partir desta idéia de treinamento energético, alguns trazendo 

experiências mais ligadas à técnica do Clown
7
, outros com experiência em Dança 

Contemporânea e com a própria Antropologia Teatral. Um dos objetivos de nosso grupo 

era a busca por um trabalho próprio a cada um, como uma técnica pessoal, onde 

pudéssemos descobrir um fazer teatral mais ligado a nossa verdade enquanto artistas e 

enquanto seres humanos e que pudéssemos ter autonomia de modificar, criar, brincar, 

buscando referências, mas cada vez mais trazendo a nossa identificação pessoal. 

Portanto, aquilo que chamávamos de um treinamento pré-expressivo mesclava uma 

sequência de exercícios, energéticos e técnicos, e um momento de criação, geralmente 

ligado à criação de ações físicas e vocais. 
 

Em meu processo atual de construção cênico-investigativa, outra referência 

utilizada, que se une à Antropologia Teatral é a visão artaudiana de um corpo sem 

órgãos. Visão esta que pode ser utilizada para pensar o corpo do artista cênico na cena 

contemporânea, ao mesmo tempo um corpo mítico, político, crítico e transgressor da 

ordem social. Nesse sentido, aproximo-me da poética de Antonin Artaud e da filosofia 

de Gilles Deleuze e Féliz Guatarri, já que conheço o termo corpo sem órgãos a partir de 

Artaud (1983) e a sua leitura utilizada e desenvolvida mais tarde por Deleuze e Guatarri 

(1996b). Considerei minhas experiências anteriores com o teatro, articulando a 

preparação de ator e a criação cênica. Nesse contexto, o campo mítico foi uma maneira 

encontrada por mim de acessar referências que se articulam à idéia do corpo sem 

órgãos, principalmente no que diz respeito à outras formas de entender a identidade 

corporal humana e a própria rearticulação da ordem social, abrindo possibilidades de 

comportamentos não fixados e de diálogos entre culturas. 
 

O caminho mítico seguido em processos de criação em artes cênicas pode ser 

diverso e utilizarei como referência as experiências de Artaud, Grotowski, Barba e 

Renato Cohen. Em dezembro de 2009 pude participar de um workshop de dança Butô
8
, 

 
7
O estudo do Clown, ou o Sentido Cômico do Corpo, é uma das linhas de Pesquisa do LUME. O acesso 

a esse conhecimento se deu via workshop ministrado em Natal pela atriz Adelvane Néia, de Campinas, 
dos quais uma atriz de nosso grupo pode participar e iniciar uma pesquisa a partir deste tabalho. 
8
Modalidade  que  combina  dança  e  teatro,  criada  no  Japão  na  década  de  50,  por  Tatsumi  Hijikata  

“O Butoh é o resultado, não artístico, mas muito mais filosófico, da confluência de duas culturas 
completamente opostas e nitidamente anacrônicas: a ocidental, que vinha sendo consubstanciado pelos 
idos da modernidade de uma ideologia americana dos anos 50; e pela oriental, extremamente embasada 
em séculos e séculos da mais pura tradição milenar japonesa. Tatsumi Hijikata e Kazuo Ohno, os 
expoentes e criadores da arte Butoh, buscaram  nas  vanguardas  européias,  como no  expressionismo, no 
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com o dançarino e diretor japonês Tadashi Endo
9
, e pude perceber que o Butô é uma 

dança que lida com o universo mítico. Utilizei também esta experiência em minhas 

práticas, muito embora o que mais se evidencia enquanto tema e estímulo para a criação 

da cena sejam os aspectos da mítica hindu, mais especificamente o corpo em transe 

descrito nos livros que contam a vida de Caitanya Mahaprabhu, um mestre hindu que 

viveu na índia no início do século XVI. 
 

Escolhi esta referência, Caitanya Mahaprabhu, acreditando que o universo 

hindu trazido a partir desta personagem, com suas práticas ritualísticas e passsagens de 

suas biografias ligadas ao êxtase corporal, poderiam me ajudar a descobrir um campo 

mítico e consequentemente desenvolver a idéia do corpo sem órgãos, mais livre de pré-

concebimentos, mais disposto à multiplicidade de comportamentos, mais performático 

e expressivo. Para auxiliar no trato de assuntos ligados ao campo do mito e da 

performance ritual, busco autores como Victor Turner (1974) e Mircea Eliade (2007), 

afim de entender melhor estas questões e interligar, a partir de minha prática teatral, o 

campo cênico e o campo mítico. 
 

O caminho metodológico traçado é a construção de uma escrita cênico-

investigativa, que une a teoria e a prática articulando os campos diversos de 

investigação: corpo sem órgãos, processos de criação com enfoque no corpo a partir da 

Antropologia Teatral, a cena ritual e a mítica hindu. Para isso parto primeiramente das 

experiências anteriores, onde uno minha prática artística ao trabalho acadêmico, 

realizadas com o grupo Família Marmota de Teatro e que já se pautavam na pesquisa 

da arte do ator e em estudos do corpo no teatro e na dança já citados anteriormente. 
 

Proponho uma pesquisa envolvendo uma prática cênica como um desafio em 

traçar um percurso investigativo coerente com as necessidades epistemológicas, 

artísticas e metodológicas da pesquisa. Nesse sentido, abordo aqui algumas 

considerações sobre esta escrita cênico-investigativa. Cênica por se tratar de uma 

pesquisa nas artes cênicas, envolvendo atuação e construção de cena. Investigativa por 

ser concomitantemente o objeto de pesquisa, considerada enquanto projeto que delimita 

 

no cubismo e no surrealimo, e nas danças japonesas, como Nô e Bugaku, a inspiração para a criação de 

suas artes. Seguindo a estética de artes que tinham como proposta a subversão de convenções, 

caracteristicamente assumidas pelas vanguardas, o Butoh busca uma forma de expressão que não seja 

necessariamente coreografada, nem presa a movimentos estereotipados que remetam a uma técnica 

específica. O Butoh preocupa-se em expressar a individualidade do butoka, sem máscaras e véus de 

alegoria; expressar o que o ser humano tem de verdade em sua alma, em seu espírito, mesmo que para 

isso desvende o que pode haver de mais sórdido, solitário e trevas no interior do dançarino”. Disponível 

em http://pt.wikipedia.org/wiki/Butoh. 
 9

Ator, bailarino e coreógrafo japonês, que atualmente dirige o Mamu Butoh Centrum – Alemanha. 
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objetivos, questão de estudo, justificativa e metodologia, e também por ter o objetivo 

de ser aprofundada, realizando o estudo de um tema e sua aplicação em um processo 

criativo. 

 Neste processo cênico-investigativo dialogo com temas diversos que atuam 

como motivações, que partem de uma investigação não apartada do percurso cênico e 

do corpo do artista, temas muitas vezes descobertos e aprofundados durante as práticas 

e que resumem uma identificação pessoal em uma trajetória cênica. 

Entretanto investigar a mim mesmo enquanto objeto de estudo ocasiona uma 

imersão que necessita, por vezes, um distanciamento, ou mesmo, uma rápida 

organização de idéias que contemplem ambos os formatos do resultado da pesquisa. 

Este caminho levanta, portanto, uma questão essencial para o trabalho: que diferença 

faria se eu trabalhasse enquanto diretor com um ator, propondo este mesmo processo 

de criação, atuando enquanto observador de outro e não de mim mesmo? 
 

Enquanto ator-pesquisador me interessa a pesquisa prática da criação cênica. 

Busco referências e uma metodologia de trabalho com o objetivo de compreender 

melhor minha prática enquanto ator e pensar a atuação para o teatro. De outra forma 

não contemplaria meu olhar e minhas questões referentes à prática cênica. Coloco-me, 

portanto, essencialmente, como ator-pesquisador, relatando um processo prático, com 

ênfase no trabalho corporal de preparação e criação que vivencio, levando em 

consideração minhas sensações e meus desejos. O principal procedimento de registro 

de práticas foi o diário de bordo, onde coloco minhas percepções, sensações e 

experiências, e utilizo também de fotografias e filmagens do processo, comparando 

etapas e acompanhando todo o percurso. Contei também com alguns observadores 

convidados durante o processo, formando assim, em determinada etapa, uma equipe de 

trabalho que colaborou com a pesquisa. 
 

Outra etapa metodológica foi a articulação de minhas práticas com aspectos 

míticos e místicos, o que me levou também a percorrer no corpo caminhos ligados ao 

transe e ao êxtase. A esse respeito, Cohen (2004), ao tratar de suas experiências com o 

teatro e com a performance, propõe o work in progress ou work in process, articulando 

o que ele chama de cena mítica com a encenação. Ele deixa claro o cuidado necessário 

em embasar o caminho metodológico a ser seguido em pesquisas que tratam deste 

universo. Em suas palavras, 

 
o estudo dessas complexas mediações – entre natureza e cultura, entre 
primeiridades  e  suas  codificações,  entre  o  som  e a palavra, entre o 
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sinal e sua significação, entre o mito e suas ritualizações exige um 
olhar epistemológico, com aportes da simbologia, dos saberes de 
religião, da fenomenologia e da semiótica. Em sendo o performer – 
seja ele o xamã, o ator, o dançarino em transe – o vértice dessas 
mediações, torna-se, também, obrigatória a incursão pelos estudos da 
antropologia e da cena ritual (COHEN, 2001b, p.15). 

 
 
 

Os estudos de Cohen foram muito importantes para o desenvolvimento deste 

trabalho, pois além de sua experiência lidar com o caráter ritual na cena contemporânea, 

ele também apresenta procedimentos, em seu work in progress, que possibilitam uma 

articulação entre teoria e prática. É notório que cada pesquisador é capaz de traçar seu 

caminho, como já vínhamos tratando, entretanto é necessário abarcar processos e 

estudos coerentes com os objetivos da pesquisa e com o objeto de estudo, levando em 

consideração a experiência vivida no processo investigativo e as nuance de cada projeto 

e de cada pesquisador. 
 

Em seu livro, resultado de sua tese de doutorado realizada na Universidade de 

São Paulo em 1993, Silvio Zamboni trata de diversos temas relacionados à pesquisa em 

Arte, que vão desde paradigmas da Arte e da Ciência, passando por processos 

metodológicos de pesquisa em Arte, até a proposta de uma metodologia para a pesquisa 

em Artes Visuais. O trabalho de Zamboni é pertinente, a meu ver, principalmente por 

focar na especificidade da Arte, o que não impede que, mesmo sendo específico para a 

área das Artes Visuais, possamos, a partir dele, traçar paralelos com outras dimensões 

artísticas, tais como as Artes Cênicas. O próprio autor se coloca a este respeito quando 

expressa que seu trabalho, 

 
embora se limitando apenas ao universo das artes visuais, pode ter em 
muitas circunstâncias os seus conceitos estendidos às artes em geral, e 
mesmo dentro destes limites estão todas as suas diversas faces: 
criação, recepção, crítica, ensino etc (ZAMBONI, 2001, p.05). 

 
 

A partir de Zamboni já se percebe que muitos trabalhos em Arte necessitam de 

abertura e maleabilidade na concepção e formulação de seus projetos de pesquisa, 

principalmente aqueles que envolvem processo de criação, permitindo, por exemplo, 

novas abordagens metodológicas. No Brasil, diversos pesquisadores se articulam em 

associações de pesquisa como a ABRACE (Associação Brasileira de Pesquisa e Pós 

Graduação em Artes Cênicas) e a ANPAP (Associação Nacional de Pesquisadores em 

Artes  Plásticas )  apresentando  e  publicando  seus  trabalhos,  contribuindo  com  suas 

reflexões, por vezes fruto de suas próprias dissertações de mestrado ou teses de 

doutorado, para o desenvolvimento da pesquisa na área de Arte. Na área específica das 
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Artes Cênicas muitas das propostas encontradas nos Anais dos congressos e reuniões 

realizadas pela ABRACE seguem esta perspectiva, onde cada pesquisa vislumbra um 

caminho próprio, muitas vezes transdisciplinar, como colocam as pesquisadoras Patrícia 

Pereira e Maria Souza: 

 
a pesquisa cênica se dá na práxis, no desenvolvimento de um processo 
criador em arte como um processo transdisciplinar, e que a liberdade 
de criação do intérprete é essencial, assim como, a necessidade de 
desconstrução de modelos, métodos, técnicas para reorganização 
destas realidades a cada pesquisa, a cada nova experiência (PEREIRA 
e SOUZA, 2006, p.91). 

 
 

 

O articulador deste pensamento, em meu caso, é o corpo, é a minha percepção 

vivencial. Entra em cena, portanto, como nos diz ALVES (2010, p.2) “um corpo 

entendido como condição existencial de ser-no- mundo, sendo por meio dele que 

criamos relações, intervimos, percebemos/conhecemos, nos expressamos. Um corpo 

que é corporeidade/existência/percepção” . Citando Merleau-Ponty, a autora prossegue 

destacando que “a percepção entendida aqui é a fonte maior de todo o conhecimento; de 

modo que toda experiência perceptiva é corporal”(ALVES, 2010, p.2). Nesse sentido, 

ela nos dá um exemplo na área de dança, onde diz que 

 
 

Os processos de criação em dança se dão na zona sutil entre corpo-
mundo-dança, como dualidades permeáveis; como simbioses, como 
processos encarnados e, isto implica em dizermos que temos 
encarnados em nós mesmos elementos da nossa história, de nossa 
cultura e natureza que embora não determinem, influenciam nossas 
formas de criação, de percepção, de construção e expressão da/na 
arte. Nessa perspectiva, ao pensar o corpo em estado de dança é 
preciso não desvinculá-lo de seu estado de vida, percebendo suas 
sutilezas memoriais e suas reverberações na relação com o outro e a 
cena”(ALVES, 2010, p. 2). 

 

 

Ainda para a mesma autora, é preciso 
 
 
 

atribuir a esse corpo a sua condição "re-ligare" que busca restabelecer 
a ligação perdida com o mundo que o cerca. Isto é, como sendo 
aquele corpo que, na atualidade, ao construir sua dança prima por 
aspectos inusitados, descontínuos, borrados, livres de códigos e 
padrões  pré-estabelecidos,  e  ao mesmo tempo busca um retorno a si 
próprio, de envolvimento e de revelação da sua história e da sua 
cultura corporal. (ALVES, 2010, p.2) 

 

Trago a referência do teatro antropológico e do work in progress, por exemplo, 
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enquanto metodologias práticas em meu trabalho de criação, exatamente por entender 

que essas abordagens valorizam os princípios corporais de espetacularidades de 

diversas culturas e aspectos míticos e pessoais da criação. É exatamente partindo da 

experiência corporal individual que norteio todo meu trabalho. 
 

Em seu trabalho com atores, o diretor italiano Eugenio Barba, utiliza idéias 

como o corpo dilatado, corpo extracotidiano e corpo-em-vida. Ele apresenta um estudo 

voltado ao ator ocidental muito interessante e preciso para se pensar o processo de 

criação na cena contemporânea, seguindo uma linha que vem sendo trabalhada tanto no 

teatro como na dança. Durante este processo vou articulando esta abordagem de Barba 

em relação ao corpo com as contribuições de Artaud em relação ao corpo sem órgãos na 

perspectiva de construção de uma cena- ritual, que situe o corpo em um contexto 

mítico, sagrado. Trazemos o ritual a partir de referências já citadas como Artaud 

(1999), Grotowski (1987), Barba (1994), Cohen (2004), Turner (1974) e também do 

filósofo e historiador das religiões Mircea Eliade (2007), que articula mito e sagrado. 
 

Os exemplos das pesquisas da ABRACE e da ANPAP, demonstram que este 

tipo específico de trabalho, articulado a um processo de criação, é geralmente ligado à 

construção de caminhos metodológicos específicos, que não necessariamente sigam 

metodologias já existentes, organizando e partindo da criação enquanto pesquisa, 

elaborando e sistematizando o pensamento artístico. Em meu caso, a própria escolha do 

objeto de pesquisa acontece nesse trânsito epistemológico e aponta para uma 

abordagem que busca alternativas ao pensamento arborescente, hierárquico, enraizado, 

dualista que perpassou as ciências ocidentais, principalmente sob o paradigma 

cartesiano e que, ao invés destes, aponte mapas, agenciamentos, rizomas, estratos, 

intensidades, para usar as palavras de Deleuze e Guattari (1996a) quando pensam a 

filosofia da ciência. 
 

Essa relação em si múltipla e que necessita, portanto, de um olhar múltiplo já se 

apresenta na própria idéia do corpo sem órgãos como bem coloca a pesquisadora 

Cristhine Greiner: 

 
Não há hierarquias entre os saberes. Se teorias e objetos estão 
desestabilizados há que se reconhecer domínios epistemológicos 
diversos   e   não  apenas  uma  única  epistemologia  soberana.  Neste 
sentido, o que parece conectar, por exemplo, a pesquisa cognitiva de 
Clacey, Maturana e Deleuze, é o exercício elaborado por Antonin 
Artaud  através  de  um  corpo  sem  órgãos (GREINER, 2005 p.120). 

 
 
 

A perspectiva é de que na configuração desta escrita cênico-investigativa aqui 
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apresentada, o corpo apareça imerso na cena teatral, tendo como ponto de partida o 

contexto vivencial do artista, neste caso, o próprio pesquisador, realizando as práticas, 

refletindo sobre elas, pensando com e a partir delas e levando a estes avanços 

conceituais caminhos e direcionamentos encontrados nos estudos teóricos. 
 

O processo criativo aqui proposto pode ser visualizado, portanto em duas fases 

que se intercalam: preparação e criação. Em meu trabalho de ator acredito na 

necessidade primordial de um processo de preparação contínuo. Enquanto membro da 

Família Marmota de Teatro participei, em 2006, da organização de um curso que teria 

oito meses de duração organizado em quatro módulos e que resumia as pesquisas do 

grupo: I – Corpo e Ação, II - Espaço e Ritual, III – Ritmo e Movimento e IV – A 

Espetacularidade e a Cena, sendo apenas este último voltado diretamente a criação de 

cenas. Este curso não foi finalizado sendo realizado apenas o primeiro módulo 

ministrado por mim. Seu conteúdo tratava do trabalho do ator e sua preparação e 

linguagem corporal. Para o início deste processo investigativo retomo esta experiência 

como base. 
 

Apresento no primeiro capítulo desta dissertação, o que seria a fase de 

preparação de ator que realizei. Corpo e Ação traz a idéia de um ciclo básico onde 

retomo princípios referentes à experiência de cinco anos de pesquisa no grupo Família 

Marmota de Teatro, unindo-os às experiências práticas realizadas durante o mestrado. 

Destaco a importância do corpo neste processo, descrevendo a forma como realizei a 

primeira parte de meu trabalho prático. Descrevo práticas que partiram de uma série de 

exercícios trabalhados em sequências e que têm como fundamento os estudos da 

Antropologia Teatral, uma preparação que utiliza, por exemplo, o trabalho com 

oposições corporais, omissão de movimentos, exercícios energéticos, trabalhos com 

ações físicas (precisão, ritmo, movimento, energia, equilíbrio, intenção), criação de 

partituras a partir de objetos, textos, músicas e exercícios. Mostro ainda como esse 

processo contribuiu na preparação corporal do ator, na criação de cenas e nas 

articulações entre meu corpo e outros objetos de estudo desta pesquisa. 

Já no segundo capítulo, intitulado Corpo sem órgãos e a cena ritual, apresento 

minha leitura do termo corpo sem órgãos, relacionando-a com as práticas corporais que 

realizo e com a inserção, na cena, de um campo mítico e ritual. A partir de um 

levantamento bibliográfico desenvolvo uma série de reflexões onde procuro elaborar 

uma visão da poética artaudiana, principalmente aquela que trata do corpo, articulando-

a sempre com a figura hindu de Caitanya Mahaprabhu, que é a referência mítica trazida 

por mim, e o trabalho de ator que venho realizando. Neste capítulo descrevo ainda 
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como minha leitura do corpo sem órgãos influencia a minha prática e de que forma se 

torna decisiva na formatação da cena e na atitude corporal do ator. Ao final apresento 

considerações que indicam algumas perspectivas de continuidade da pesquisa e de 

como este percurso pode estar contribuindo para se pensar processos de criação nas 

artes cênicas contemporâneas, principalmente aqueles ligados diretamente aos estudos 

do corpo. 
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I - CORPO E AÇÃO 
 
 

 

1.1 - Práticas corporais para o ator-dançarino: ações físicas e pré-

expressividade 

 

 

No campo específico do teatro podemos dizer que o panorama de um trabalho 

que aborda e destaca o corpo do ator se instaura com a busca por novos procedimentos 

práticos. Uma vertente de pesquisa de grupo realizada desde o início do século XX na 

Europa, foi fundamental para o desenvolvimento destes estudos com pensadores como 

o russo Constantin Stanislavski (1863 – 1938), diretor do Teatro de Arte de Moscou, o 

polonês Jerzy Grotowski (1933 - 1999) e seu Teatro Laboratório e o italiano Eugenio 

Barba ( 1936 - ) com o grupo dinamarquês Odin Teatret. 
 

Stanislavski  é  considerado  um  marco  dessa  história.  De  acordo  com  Ferracini, 
 
“Constantin Stanislavski foi o primeiro a querer estabelecer um método preciso e 

elaborado para o trabalho do ator” (FERRACINI, 2001, p.66). Ele se torna referência 

para o teatro, principalmente para a arte do ator e destaco aqui suas pesquisas relativas 

ao método das ações físicas, que dá suporte para o ator em criar a partir de uma prática 

corporal definida. “Como sabemos, o conceito de ação física foi primeiramente 

elaborado por Constantin Stanislavski, após inúmeras etapas de aprendizado e prática 

teatral” (BONFITTO, 2002, p. 22). 
 

Em um estudo específico realizado acerca das ações físicas, Mateo Bonfitto 

(2002), coloca que, a intenção do diretor russo era, a partir da criação de ações físicas, 

desencadear processos interiores no ator, ligando ou religando o físico e o emocional, 

atribuindo ao corpo um papel fundamental. Segundo Bonfitto 

 
 

Stanislavski, durante o período de estruturação do método de ações 
físicas, continua a falar em circunstâncias dadas, se, sentimentos, 
imaginação, visualização..., mas agora tais elementos são colocados a 
partir da problemática que envolve a execução das ações físicas 
(BONFITO, 2002, p.25-26). 

 
 
 

No trabalho com as ações físicas ele inicia outra abordagem em sua pesquisa, 

mais voltada ao ator enquanto corpo, fato que se torna relevante nas práticas corporais 

em teatro e dança do século XX. 
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Já Grotowski (1987) e Barba (1994) aprofundam a pesquisa do corpo na arte e 

se aproximam, em seus trabalhos, com técnicas milenares apresentadas por mestres de 

diversas culturas tradicionais, em um trânsito entre Oriente e Ocidente, uma busca por 

uma verdade em cena, por um momento mágico entre ator e espectador. 
 

No que tange ao interesse pela pesquisa do trabalho do ator e a utilização de 

técnicas e métodos para seu desenvolvimento, ambos os encenadores, Grotowski e 

Barba, se inspiraram em Stanislavski, principalmente nas práticas voltadas ao corpo do 

ator e no método das ações físicas. No livro Em Busca de um Teatro Pobre, por 

exemplo, escrito originalmente no ano de 1968, Grotowski aponta suas principais 

influências e destaca o trabalho de Stanislavski: 

 
 

Criei-me com o método de Stanislavski; seu estudo persistente, sua 
renovação sistemática dos métodos de observação e seu 
relacionamento dialético com seu próprio trabalho anterior fizeram 
dele meu ideal pessoal. Stanislaviski investigou os problemas 
metodológicos fundamentais. Nossas soluções, contudo, diferem 
profundamente das suas; por vezes atingimos conclusões opostas 
(GROTOWSKI, 1987, p.14). 

 

 

 Barba  em  A  Canoa  de  Papel  também  destaca  o  trabalho  de  Sanislavski:  “O 

trabalho do ator sobre si mesmo e o método das ações físicas de Stanislavski, a 

biomecânica de Meyerhold e o sistema de mimo de Decroux fornecem um amplo 

material de análise” (BARBA, 2009, p.166). Seguindo a trilha de Grotowski, Barba, 

encontra no corpo do artista um ponto de convergência transcultural. Ele propõe 

práticas que buscam revelar um corpo nem virtuoso e nem cotidiano, mas sim uma 

utilização extracotidiana do corpo, práticas estas advindas principalmente do Teatro 

Laboratório de Grotowski e das observações de ambos acerca do teatro e da dança de 

várias partes do planeta incluindo, além dos já citados, o Nô e Kabuki, do Japão e a 

Odissi e o Kathakali indianos. 
 

A pesquisa de Grotowski e essencialmente a de Barba, exigem do ator um 

trabalho profundo em cima das ações físicas, buscando maneiras diversas de criá-las, 

que não necessariamente partem de personagens ou de idéias ligadas a um texto. Para 

estes autores o importante, inicialmente, é a descoberta dos impulsos corporais que 

geram a criação da ação e a posterior condensação desses impulsos com o intuito de dar 

força e intenção ao que se faz. O objetivo é criar com o espectador uma relação mais 

física e também mais imagética, gerando outra lógica de pensamento, ou uma lógica 
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que parte das sensações corporais sinestésicas. Segundo Barba 

 
Na tradição ocidental o trabalho do ator tem sido orientado por uma 
rede de ficções, de “se mágicos”, que estão relacionados com a 
psicologia, o caráter, a história de sua pessoa e de sua personagem. Os 
princípios pré-expressivos da vida do ator não são algo frio, 
concernente às forças que movem o corpo. O que o ator busca, nesse 
caso, é um corpo fictício, não uma pessoa fictícia (BARBA, 2009, 
p.63). 

 

 

A abordagem destes autores culminou com a criação da Antropologia Teatral 

que segundo Barba (1994) “é o estudo do comportamento cênico pré-expressivo que se 

encontra na base dos diferentes gêneros, estilos e papéis e das tradições pessoais e 

coletivas” (BARBA, 1994, p.23). Para o autor existe um aspecto do ator que não varia 

sob as individualidades pessoais, estilísticas e culturais, um nível biológico a partir do 

qual se fundamenta diversas técnicas que buscam a presença cênica e o dinamismo 

desse ator. 

 

De acordo com Barba, uma nova cultura corporal pode ser atingida a 
partir do entendimento das codificações culturais do corpo, com a 
descoberta de práticas e técnicas que desmontem a representação do 
hábito. Por fim, estas técnicas geram um corpo ficcional, capaz de 
atravessar limites culturais e questionar a formulação do próprio 
pensamento e da lógica da percepção (ROMANO, 2005, p. 215). 

 

 

O nível pré-expressivo é entendido na Antropologia Teatral como o momento 

onde o ator trabalha sobre si mesmo, sobre o corpo e suas energias. Barba entende esse 

momento como o principal para uma expressão que comunique ao espectador. A pré-

expressividade seria o que antecede a expressividade, um momento de preparação que 

não se preocupa em desenvolver um espetáculo específico ou a construção de 

determinada personagem, mas o momento onde o ator-dançarino trabalha suas ações 

físicas utilizando princípios e técnicas relacionadas ao corpo. 
 

Essa noção de pré-expressividade não está imune a críticas ou a pensamentos 

divergentes assim como a própria Antropologia Teatral. As discussões suscitadas por 

Patrice Pavis, por exemplo, em seu Dicionário de Teatro, quando trata da Antropologia 

Teatral, vêm compostas de diversas críticas, principalmente no que diz respeito à pré-

expressividade e a relação que Barba propõe entre cotidiano e extracotidiano. Pavis diz: 

 
Barba parece sugerir que em representação a técnica do corpo muda 
radicalmente e que o ator não está mais submetido ao 
condicionamento da cultura, pois bem, é difícil enxergar que 
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produziria uma tal metamorfose, o que faria com que o ator mudasse 
de corpo a  partir  do  momento  em  que  muda de quadro. Mesmo em 
representação o ator - e sobretudo o ator ocidental - fica a mercê de 
sua cultura de origem, em particular de sua gestualidade cotidiana. A 
própria idéia de separar a vida da representação é estranha, pois é o 
mesmo corpo que é utilizado e a representação não pode apagar tudo. 
Esta discussão do cotidiano e da representação arrisca-se a deslizar 
para uma nítida separação entre natureza (o corpo cotidiano) e cultura 
(o corpo em representação), oposição que a antropologia se esforça 
precisamente para refutar (PAVIS, 1999, p. 19). 

 

Entretanto entendemos que o campo da pré-expressividade apresenta-se como 

uma possibilidade de estar se pensando o trabalho do ator, levando em consideração o 

que Barba chama de energia bios-cênica, o estado de representação, quando o ator se 

foca no como e não no que realiza. Já a utilização extracotidiana do corpo funcionaria 

como uma tentativa, uma imagem, uma possibilidade, como se fosse possível a 

separação entre expressividade e pré-expresividade, uma abstração que age enquanto 

prática do trabalho do ator. Segundo Mônica Mello, 

 
Querendo ou não o ator estará expressando algo, mas o que não se 
garante é que consiga obter para si a atenção necessária do espectador, 
para que esse receba sua mensagem. Daí a pré-expressividade, que 
suspende temporariamente a preocupação com o expressar-se para 
apenas estar diante do espectador e fazer-se presente nesse momento. 
Trabalhar esse nível é uma tentativa de garantir que essa percepção 
sinestésica efetivamente contribua com a expressão da qual, na 
verdade, faz parte (MELLO, 2009, p. 88). 

 

 

O próprio Barba esclarece esta questão: 
 

 
É evidente que o pré-expressivo não existe como matéria autônoma. O 
sistema nervoso, por exemplo, não pode ser materialmente separado 
do conjunto de um organismo vivente, mas pode ser pensado como 
autônomo. Essa ficção cognitiva permite intervenções eficazes. Trata-
se de uma abstração, porém extremamente útil para agir sobre o plano 
prático. (BARBA, 2009, p. 166). 

 
 
 

Ainda nessa direção, Barba (1995) adverte que não há uma separação ou um 

isolamento entre ambas as técnicas, pois “temos visto de fato que, apesar de as técnicas 

corporais extracotidianas serem diferentes das técnicas cotidianas, elas mantém uma 

tensão entre elas, sem se tornarem isoladas ou separadas” (BARBA & SAVARESE, 

1995, p. 12). 

 
Discorrendo a esse respeito Alves (2006b) opta por entender 
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as técnicas extracotidianas como sendo formas que transcendem 
técnicas corporais cotidianas, algo que de certo modo acaba se 
fazendo presente em determinados contextos cênicos, quando, por 
exemplo, levamos em conta que a partir do momento em que há uma 
intenção espetacular, torna-se necessária a criação de um ambiente 
artístico (ALVES, 2006b, p.52). 

 
 

Segundo  a  autora,  trata-se  de  considerar  o  que  o  próprio  Barba  denomina  de 

“qualidade de presença que impressiona imediatamente o espectador e prende sua 

atenção” (BARBA & SAVARESE, 1995, p. 9). 

 
Ao pensar a arte do ator e estabelecer um processo criativo solo focado no corpo 

do ator, encontro na noção de pré-expressividade um momento anterior, onde o corpo 

pode ser olhado como experiência e ao mesmo tempo um momento de preparação, onde 

o ator-dançarino, enquanto criador, busca o corpo, seus estados, sua multiplicidade, no 

sentido do que Barba (1994) aponta como corpo dilatado, ou seja, um corpo decidido, 

com seus sentidos e sua energia ampliados. Nas palavras do autor o corpo dilatado, 

 
 

é um corpo vermelho vivo, no sentido científico do termo. As 
partículas que compõem o comportamento cotidiano são excitadas e 
produzem mais energia. Sofreram uma incrementação de movimento, 
distanciam-se, atraem-se, opõem-se com mais força e mais 
velocidade, em um espaço mais amplo (BARBA, 2009, p.157). 

 

 

Em minha pesquisa de ator, no grupo Família Marmota de Teatro, considero 

que iniciei a busca por uma utilização extracotidiana do corpo, construindo uma 

maneira própria de trabalho e reconhecendo alguns elementos e princípios, procurando 

uma sistematização que possibilitasse alguma constatação, onde eu pudesse me orientar 

enquanto artista-criador. Nesta trajetória o que encontrei de mais marcante foi um 

prazer em dançar, em brincar com esta dança, descobrir seus impulsos, suas imagens, 

seu ritmo, criar e repetir ações, movimentos, dando-lhes um sentido, uma lógica 

própria. O teatro surgido daí trouxe-me muitas revelações e descobertas, principalmente 

em relação ao corpo, a sentir-se múltiplo enquanto corpo criativo. 
 

Outra referência utilizada por nós foi o Treinamento Energético, no sentido 

atribuído por Burnier (2001) e trabalhado pelo grupo LUME, da Unicamp 

(Universidade Estadual de Campinas). Articulávamos a ele alguns princípios da 

Antropologia Teatral, trabalhando com sequências de exercícios que chamávamos de 

pré-expressivos.  O  objetivo  e  a  sensação  que  mantenho  em mim em relação a esses 
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momentos é mesmo como um desnudar-se, entregar-se de corpo inteiro a um momento, 

sentir-se realmente expandido, dilatado, presente e vivo. Uma sensação que nem sempre 

se desenvolve em movimento, mas que pulsa, vibra. 
 

Retomo esta prática como primeira etapa deste processo acreditando que a 

abordagem a respeito do corpo que experienciei, principalmente na Família Marmota de 

Teatro, condiz com os objetivos de minha pesquisa. Encontro neste trabalho questões 

ligadas ao corpo, como o corpo dilatado, que se relacionam a idéia de corpo sem 

órgãos artaudiana, e que, por sua vez, podem ser comparados a um corpo em transe, 

liminar, em construção, ritualístico. A idéia foi ajustar meu olhar para o corpo, a fim de 

receber e perceber os estímulos que emergiam. 
 

Entretanto, não sei se por ironia do destino, meu corpo gritou no princípio de 

minhas práticas e uma questão importante marcou o início de meu processo, me 

fazendo repensar toda a prática: um problema de coluna, diagnosticado como uma 

pequena hérnia de disco lombar. Este problema atingiu o nervo ciático
10

 gerando dores 

em toda a minha perna direita. Eu realmente nunca havia sentido dores tão intensas. A 

dor ciática causada a partir de uma hérnia de disco parece que não tem lugar fixo, não 

há como massagear um local específico para a dor passar, ela vai mudando de 

intensidade, ficando mais forte oras em um lugar oras em outro, atingindo 

principalmente a panturrilha, o tornozelo e a região lombar. 
 

Em um primeiro momento não podia andar, pois a dor era muito forte. Depois 

passei a andar com dificuldade. Às vezes doía mais quando eu me mantinha em pé, 

outras vezes quando eu estava sentado. Iniciei, depois de um mês de dores, um 

tratamento fisioterapêutico. Após vinte sessões de fisioterapia voltei a andar com 

normalidade mantendo um limite de movimentos possíveis, dando continuidade ao 

tratamento em casa. Até hoje necessito tomar remédios e fazer fisioterapia por conta de 

dores. Preciso agora iniciar um tratamento de correção postural e fortificação muscular. 
 

Esta doença me fez adiar o início das práticas, para tratamento médico, e 

possivelmente mudou todo o meu percurso pessoal dentro deste processo de criação, 

permitindo outros olhares a respeito desta prática, obrigando-me a buscar outras 

possibilidades de experimentações com o corpo, percebendo quantos encontros e 

reencontros podemos estabelecer conosco. 

A recomendação médica era de que eu parasse minhas atividades físicas até uma 

                                                 
10

 O nervo ciático ou nervo isquiático é o principal nervo dos membros inferiores. Ele controla as 
articulações do quadril, joelho e tornozelo, e também os músculos posteriores da coxa e os músculos da 
perna e do pé. (Disponível em  http://pt.wikipedia.org/wiki/Nervo_ciático acessado em 23 de março de 
2011). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nervo_ciático
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nervo_ciático


26 

 

segunda fase do tratamento. Entretanto por questões de trabalho não pude cessar por 

completo minhas atividades e mesmo mantendo certo repouso dei prioridade a alguns 

compromissos que contribuiriam diretamente para a pesquisa, como o trabalho de 

acompanhamento da disciplina Elementos do Treinamento Pré-expressivo, da 

graduação em Teatro do Departamento de Artes da UFRN, enquanto bolsista. Nesta 

disciplina tive contato com uma abordagem bastante interessante deste trabalho sob a 

condução do Prof. Dr. Robson Haderchpek, doutor em Artes Cênicas pela Unicamp, 

ator, diretor de teatro e que já participou de trabalhos com o Lume. 
 

O nome da disciplina já deixava claro que estava dentro de meu campo de 

pesquisa. O acompanhamento a este trabalho me possibilitou outra visão do 

treinamento de atores, pela via do observador e não apenas do ator, como estava mais 

acostumado. 

Acredito ser importante relatar aqui algumas questões surgidas nesta minha 

experiência que foram importantes para o decorrer de meu processo. 
 

Tratava-se de uma disciplina com duas aulas semanais. O meu trabalho se 

dividiu basicamente em três partes: observação das aulas, conversa com o professor a 

respeito das aulas observadas e atendimento individualizado aos alunos em turno 

inverso ao da disciplina, além de participar das discussões levantadas na sala de aula. A 

disciplina era prática, ou seja, era proposto um treinamento físico com a condução do 

professor. A base para o trabalho era também o treinamento desenvolvido pelo grupo 

Lume, principalmente o Treinamento Energético, com influências das experiências do 

professor. Assim como acontecia na Família Marmota, ele utilizava também exercícios 

criados por ele ou adaptados a partir de alguns princípios técnicos. Um dos pontos 

interessantes de observar no decorrer das aulas, e que tem relação com a forma como 

conduzi o meu processo, foi a possibilidade dos alunos construírem um repertório de 

exercícios. Após quase dois meses de início das aulas, onde foram realizadas diversas 

práticas, os alunos passaram a realizar, no início da aula, uma sequência básica de 

exercícios que se repetia em todos os encontros, inicialmente com a condução do 

professor e posteriormente, seguindo um líder, um aluno modelo que ia fazendo a 

sequência enquanto os outros o seguiam. Até o final do semestre letivo o início das 

práticas foram realizados desta maneira, até um momento onde o professor parava e 

conduzia outros exercícios. Isso fortificou minha opinião sobre uma possível autonomia 

do ator em estar realizando sua prática. 
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O trabalho com esta disciplina trouxe para mim outra aproximação com o grupo 

Lume, que também sugere este procedimento do ator apreender uma sequência de 

exercícios e realizá-los sem condução. Nas experiências de Burnier (2001), em sua 

pesquisa com os atores do grupo, ele descreve as sequências que propunha a seus atores 

e ressalta que o importante, 

 
 

é fixar uma sequência de exercícios; que ela seja sabida e 
memorizada. O ator não tem de se preocupar com o que fazer 
agora.Questões como “faça isto ou faça aquilo, acho que quero fazer 
aquilo outro” simplesmente não existem. Ele tem uma sequência de 
exercícios precisos que deve executar, entregando-se a eles ao mesmo 
tempo em que busca a mais perfeita e precisa articulação de cada um. 
(BURNIER, 2001, p.118) 

 

 

Na disciplina Elementos do Treinamento Pré- Expressivo o objetivo da 

sequência era o que o professor denominava de 100%, onde os alunos iniciavam a 

construção de uma energia extracotidiana e chegavam ao Treinamento Energético. 

Destaco dois pontos deste trabalho inicial realizado nesta disciplina, a saber: 1) a 

seriedade e o nível de exigência do condutor sobre os participantes e a consequente 

concentração pessoal de alguns alunos durante a execução da sequência e 2) a mudança 

da atitude corporal dos alunos após este período inicial, como resultado do ponto 

anterior. 
 

O fato de estar em tratamento médico durante este período de trabalho me fez 

expor aos alunos, principalmente nos atendimentos individuais, a importância de um 

trabalho profilático em relação ao corpo, ressaltando a importância de alongamentos e 

massagens, a fim de evitar contusões. Este era um recado a mim mesmo que agora 

precisaria redobrar meus cuidados ao mesmo tempo que necessitava continuar e 

aprofundar minhas buscas. 
 

Um trabalho profilático interessante e que passei a utilizar em minhas práticas 

foi o Método Dança- Educação Física
11

 elaborado pelo Prof. Dr. Edson Claro. Em seu 

trabalho ele propõe uma prática que antecede a aplicação de seu método, denominada 

Profilaxia do Movimento, 

 
 
pois têm como objetivo maior, alguns dos aspectos importantes da 
Higiene, como a prevenção de lesões, a conservação de um bom 
estado e higidez, a importância da consciência corporal e os 

                                                 
11

Ver Método Dança – Educação Física, 1998, p.189. Nesse contexto ressalto ainda as orientações da 
minha orientadora , Prof.ª Teodora Alves, haja vista que no mesmo período a mesma estava ministrando a 
Disciplina Método Dança-Educação Física no DEART/ UFRN. 
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benefícios da atividade prática realizada com economia de esforço (ou 
menor gasto de energia) (CLARO, 1988, p.189) 

 

A sequência proposta por Claro consiste basicamente em alongamentos, 

compensações, posturas e técnicas básicas de auto-massagem, que considero 

complementares em relação a meu trabalho e que encontra espaço trazendo 

concentração e estímulo. Pode-se dizer que este método orientou a minha prática no 

sentido de uma preparação e manutenção, não visando um rendimento físico específico, 

mas principalmente um processo de aquecimento e preparação corporal, como um 

trabalho inicial ao período de práticas mais intensas e exaustivas. Entretanto, o trabalho 

que realizo a partir de Barba (2009) encontra principalmente nas tradições orientais um 

princípio que pode parecer oposto à economia de esforço proposta por Claro (1998) que 

é “o uso máximo de energia para um resultado mínimo” (BARBA, 2009, p.34). O que 

não quer dizer que a técnica proposta por Barba (2009) exija o tempo inteiro uma 

energia vigorosa, mas sim a variação das temperaturas, diferentes  graus  de  percepção  

e de  manipulação desta energia. Entendo, portanto, amultiplicidade do processo e as 

necessidades de cada etapa e de cada momento. O que destaco neste momento é que o 

trabalho de profilaxiado movimento proposto no Método Dança-Educação Física de 

Edson Claro, auxiliou minhas práticas no sentido de encontrar um ritmo de trabalho e 

de ressaltar a mportância da preparação e do aquecimento antes de minha prática pré-

expressiva. 

Ao fim dois meses de tratamento fisioterapêutico intenso, mais dois meses de 

tratamento em casa, pude, enfim, reiniciar minhas práticas, mas ainda com bastantes 

restrições. Essa foi uma etapa muito difícil deste processo, mas ao mesmo tempo 

importante, pois pude verificar que poderia executar séries de exercícios adaptando-os 

às minhas condições e que esse fato não necessariamente implicaria em perda de 

qualidade ou mudaria os objetivos da pesquisa. 
 

Hoje entendo que esta fase inicial exigiu de mim uma maior concentração para 

descobrir outras opções e qualidades de movimentos e de possibilidades. A barreira 

física era clara, havia movimentos que eu não conseguia fazer e nesse limite não 

poderia arriscar-me a movimentos rápidos, pois poderia me machucar, ocasionando 

ainda mais dores e problemas. 

Começa a se mostrar assim, para mim, um corpo sem órgãos que é mutável, que 

realiza diversas passagens e que se mostra intenso nas sutilezas. A atmosfera hindu 

também foi provocadora destas questões, povoando meu imaginário e suscitando o 

êxtase através de uma dança plena, mas ao mesmo tempo em que revela universos 
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interiores, que faz da pele uma fina divisória do corpo com seu espaço externo. 

 
 

1.2 – Treinamento Energético ou Prática Corporal Energética 
 
 
 

É interessante observar que a palavra treinamento no teatro, principalmente 

quando diz respeito à cultura introduzida por Eugenio Barba em seu grupo Odin Teatret 

e a partir do trabalho de Grotowski, se tornou um termo amplamente utilizado. Quando 

falo treinamento energético já é possível, de antemão, entender mais ou menos que se 

trata de uma prática corporal que trabalha com foco na energia. Entretanto podemos 

questionar e discutir a utilização destas palavras, como o faz inclusive Barba e 

Grotowski. 
 

A palavra treinamento de alguma forma causa um estranhamento a alguns, por 

poder remeter a um processo militar, ou de exigência exagerada ao corpo, ou de uma 

periodicidade, ou mesmo uma rendição do corpo à uma técnica. Talvez parte desta 

questão esteja ligada a um paradigma mecanicista de construção do pensamento onde 

algumas palavras acabam por trazer um sentido confuso, ou que merece algum ajuste. 

Diante desta discussão acredito não ser grave a utilização da palavra treinamento, 

entretanto, prefiro denominar esta etapa de meu trabalho como uma Prática Corporal 

Energética, mesmo me remetendo diretamente ao trabalho de Burnier e do grupo Lume. 
 

Já o termo energia é muito questionado em relação à amplitude de leituras que 

oferece. A definição de Burnier, diz que 

 
 
 

para que haja trabalho, faz-se necessária uma resistência: algo que 
resiste a determinada força, como por exemplo, um corpo em 
desequilíbrio, que resiste à queda, ou então alguém que empurra (ou 
puxa) um móvel. A resistência leva ao trabalho e, portanto, a energia 
(BURNIER, 1994, p. 50). 

 

 

Ainda segundo o autor 
 
 
 

outra maneira de se pensar a energia é como fluxo, um caminhar 
específico que encontra resistências e as vai vencendo; ou então como 
tradiação, ou seja, vibração, algo que se propaga pelo espaço 
(BURNIER, 1994, p. 50). 

 

 

Tanto o trabalho de Burnier como o de Barba remetem diretamente à energia do 

ator como elemento essencial na composição de sua arte, mesmo quando Barba diz que 
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não quer utilizar esta palavra sempre a utiliza, pois não encontra outra que possa 

substituí-la. 

 
 

Para o ator a energia apresenta-se na forma de um como e não de um 
quê. (…) Contudo, para o ator é muito útil pensar este como na forma 
de um quê, de uma substância impalpável que pode ser manobrada, 
modelada, cultivada, projetada no espaço, absorvida e levada a dançar 
no interior do corpo. Não são fantasias, são imaginações eficazes. 
(BARBA, 2009, p. 27) 

 
 

 Em  2005,   participei  do   workshop   Treinamento   Energético   para   o  Ator,   

no Lume, e esta experiência serviu como um termômetro do trabalho que eu já realizava 

com o grupo Família Marmota. Neste workshop pude perceber o quanto este trabalho 

energético atua na direção de uma exaustão física, ou superação de limites. Na 

definição de Burnier o Treinamento Energético 

 
trata-se de um treinamento físico intenso e ininterrupto, extremamente 
dinâmico, que visa trabalhar com energias potenciais do ator. Quando 
o ator atinge o estado de esgotamento, ele conseguiu, por assim dizer, 
“limpar‟ seu corpo de uma série de energias „parasitas‟, e se vê no 
ponto de encontrar um novo fluxo energético mais “fresco‟ e mais 
“orgânico‟ que o precedente (BURNIER, 2001, p. 31). 

 
 

 

Este primeiro contato prático que tive com o Lume foi exatamente na 

perspectiva desta prática citada por Burnier. Durante cinco dias, das 00h00min às 

05h00min, realizávamos o Treinamento Energético. A escolha por este horário já fazia 

parte das práticas do Lume, a fim de estimular outras sensações no corpo dos atores. A 

participação neste workshop me possibilitou diversas descobertas, com perspectivas 

futuras de continuidade nesta linha de trabalho. As percepções e lembranças mais 

marcantes que tenho são: a ruptura com o cotidiano, provocada pelo horário, e a 

superação de limites. Primeiramente meu relógio biológico sentiu automaticamente a 

mudança do horário, afetando todo o meu dia. Tanto que no terceiro dia do curso eu 

sentia vontade de não ir mais, sentia-me cansado e com sono, o que, por pouco, não me 

fez desistir. Entretanto o fato de ter continuado, ajudou a compreender o segundo ponto 

que destaco, isto é, alguns limites do meu corpo e a como ultrapassá-los. Tratava-se de 

ultrapassar barreiras e querer sentir o que estava por vir, como se sempre houvesse algo 

por vir. O trabalho na madrugada estimulou um clima propenso ao extracotidiano, pelo 

menos da grande maioria das pessoas. Como uma festa, um sonho, um ritual. A partir 
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deste Treinamento Energético, Burnier desenvolveu a possibilidade da construção, por 

seus atores, de uma técnica pessoal, que antecederia o que eles chamam de dança 

pessoal, ou dança das energias, caminhos da elaboração técnica do grupo. Nas palavras 

do autor 

 
A dança pessoal é digamos „filha” do treinamento energético. Com o 

caminhar do tempo, diversas variantes desse treinamento foram se 
delineando. Ante a necessidade de fixar as ações decorrentes, fomos 
memorizando-as aos poucos, criando, assim, um léxico particular, 
pessoal e corpóreo do ator. Embora o treinamento energético em si 
não apresentasse elementos pré-fixados, num outro momento, 
denominado por nós de treinamento pessoal, esses códigos 

recorrentes eram retomados e trabalhados „livremente‟, ou seja, o ator 
podia misturar a ordem, no espaço e no tempo que bem quisesse (isso 
não impedia a possibilidade do novo, mas a base do trabalho era com 
o material já existente, uma espécie de improviso com códigos fixos, 
como se o ator pintasse um quadro com tintas que ele já possuísse). 
Assim o treinamento pessoal passou a ser uma extensão do 

energético, como uma variação. O energético abria caminhos 
apontando perspectivas que eram desenvolvidas, aprofundadas e 
aprimoradas no treinamento pessoal, que mais tarde se configuraria 
numa dança pessoal ou dança das energias (BURNIER, 2001, p.140). 

 
 

 

Pude perceber também que realmente não existe uma forma fixa neste trabalho. 

A cada dia deste curso iniciávamos nossa prática de uma maneira diferente. Em um dia 

o início do trabalho era se equilibrar em um só pé, como um saci, mas parado. Depois 

de um tempo nessa posição éramos estimulados a perceber os impulsos gerados no 

corpo devido à oposição corporal necessária para manter-se em equilíbrio. Estes 

impulsos geraram neste dia o início da nossa dança, que era realizada em grupo, em 

silêncio ou ao som de alguma música. 
 

A música
12

 foi outro estímulo utilizado para gerar essa dança e também alguns 

exercícios técnicos, que ao serem repetidos iam desencadeando a prática. Sendo assim, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 

Comparo esta prática da música com o trabalho de teatro de rua do diretor Amir Haddad, do grupo Tá 
na rua, que em uma oficina que participei para a montagem de um espetáculo, em 1997, trabalhava com 
um Dj, que soltava as músicas enquanto ele dizia: dancem! E também ao transe a partir da música citado 
por Roland Toro em seu trabalho com a Biodança. 
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mesmo se tratando de uma prática a princípio exaustiva, ela vai se moldando ao nosso 

ritmo e aos nossos limites, mesmo que a intenção seja superá-los, respeitando sempre as 

qualidades ou temperaturas da energia de cada participante. Portanto não só o ritmo 

rápido e frenético é considerado, mas também o ritmo lento e intermediário, não só uma 

densidade ou peso nas ações e movimentos, mas também fluidez e leveza. 
 

Ao voltar do contato com o Lume, realizei diversos encontros com grupo Família 

Marmota onde trocamos as experiências vividas neste workshop e continuamos nosso 

trabalho. Dessa fase resultou o espetáculo Báucis e Filemon
13

, que teve um processo de 

criação baseado em elementos do Treinamento Energético, principalmente relacionado a 

uma dança livre. Esta é uma imagem forte que trago do Treinamento Energético, uma 

dança livre, que não pára e que proporciona um intenso prazer. Os exercícios com 

objetivos mais técnicos vão pontuando a fim de manter a continuidade da dança, imerso 

em um trabalho de investigação corporal e ao mesmo tempo de entrega total. Estas duas 

esferas marcam esta etapa: investigação e entrega. O que propus agora enquanto 

trabalho de mestrado foi iniciar minha prática a partir deste mesmo processo, utilizando-

o como desencadeador de energias, ações, sensações, impulsos e estados. O que chamo 

então de Prática Corporal Energética, une alguns princípios técnicos norteadores a uma 

dança livre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuras 5 e 6 – Espetáculo  Baucis e Filêmon 

 
 
 
 
 

 
13

Espetáculo do ano de 2006, do grupo Família Marmota de Teatro, com direção de Francesco Rodrix e 
apresentado enquanto resultado da disciplina Encenação III do curso de Educação Artística da UFRN sob 
coordenação dos Profs. Dr. Alex Beigui e Dr. Sávio Araújo. 
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A partir destas questões Burnier divide seu trabalho inicial com o Lume em 

treinamento energético e treinamento técnico, exatamente porque percebeu que o 

primeiro passo no processo de elaboração técnica que ele buscava era estabelecer um 

treinamento para os atores. A principal diferença entre os dois estaria no fato do 

treinamento técnico utilizar técnicas codificadas, ou mesmo um conjunto de elementos 

ou princípios extraídos de diversas técnicas, o que proponho a partir da Antropologia 

Teatral. Estes tipos de treinamento podem ser comparados ao que Barba (1995) coloca 

como inculturação, que estaria no caminho de uma técnica pessoal, onde o ator 

aproveita o que lhe é natural e aculturação, que seria aprender uma técnica externa, 

uma nova forma de comportamento cênico a partir de uma técnica já codificada. Para 

Burnier (2001), entretanto, é importante ter claro que “o treinamento energético é 

também técnico, tanto quanto o técnico é também energético, e que essas terminologias 

visam simplesmente diferenciar dois métodos diferentes de abordagem do trabalho do 

ator” (BURNIER, 2001, p. 64). Em meu trabalho posso dizer que inicio mais na 

perspectiva do Treinamento Energético, mantendo a relação com alguns princípios da 

Antropologia Teatral, trabalhando alguns elementos técnicos como a alteração de 

equilíbrio, tônus muscular, utilização das articulações, trabalho com impulsos, ritmo, 

movimento e energia. 

 

1.3 - Alguns norteadores técnicos 
 
 

As questões técnicas que envolvem as práticas corporais são recorrentes nas 

formas de abordar o trabalho do ator. Ao tratar da técnica em seu Dicionário de 

Antropologia Teatral, Barba traz a definição de técnicas corporais do antropólogo 

francês Marcel Mauss que é esclarecedora para entender a construção de uma prática 

corporal que possibilite ao ator-dançarino uma maior utilização do corpo, de sua 

presença, de sua postura em cena. As técnicas corporais são, segundo ele, 

 
a maneira pelas quais, de sociedade a sociedade, os homens sabem 
como usar seus corpos. (…) o corpo é o primeiro e mais natural 
instrumento do homem. Ou sem falar em instrumentos, o primeiro e 
mais natural objeto técnico do homem, e ao mesmo tempo, meio 
técnico do homem (MAUSS apud BARBA, 1995, p. 227). 

 

Sendo assim, a técnica extracotidiana do corpo apresentada por Barba, tem como 

parâmetro esta técnica cotidiana, experimentando-a, variando-a, utilizando-a ou não. 

Segundo Barba: 
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Toda técnica extracotidiana é consequência de uma mudança no ponto 
de equilíbrio da técnica cotidiana. Essa mudança afeta a coluna 
vertebral: o tórax e, portanto, a maneira como a parte superior do 
corpo é estendida; a maneira como o quadril é mantido, isto é, o modo 
de mover-se no espaço (BARBA, 1995, p.232). 

 
 
 

Meu objetivo não foi desenvolver uma técnica pessoal, mas evidenciar a partir 

da prática, do processo, o corpo enquanto múltiplo, variável, e de que forma o ator pode 

desenvolver, a partir da criação artística, da cena, uma relação consigo mesmo, com o 

espaço e com o espectador. Segundo Burnier “para um ator nada lhe serve trabalhar o 

corpo, se ele não se constituir em um meio pelo qual pode entrar em contato consigo e 

com o espectador” (BURNIER, 2001, p.24). 
 

Uma de minhas participações em pesquisa enquanto aluno da graduação em 

Educação Artística foi em um projeto do Departamento de Artes da UFRN intitulado O 

Corpo nas Artes Cênicas: princípios norteadores para práticas corporais
14

. Pude 

investigar alguns exemplos de práticas corporais utilizadas por profissionais e grupos de 

teatro e dança em paralelo com os estudos realizados por mim na Família Marmota, 

destacando alguns pontos destas práticas, que podem também serem abordados como 

princípios técnicos. As fontes desta pesquisa foram basicamente o trabalho da 

professora, atriz e bailarina Dr.ª Márcia Strazzacapa, que dialoga com as práticas do 

Lume, a sistematização de trabalho do grupo G.E.N.T.E (Grupo de Estudos 

Neodisciplinares de Teatro e Espetacularidade), que tinha como coordenador o Prof. 

Ms. Makários Maia, e o trabalho de Eugenio Barba com a Antropologia Teatral. Em sua 

dissertação de mestrado intitulada O Corpo em-cena, por exemplo, a autora Márcia 

Strazzacapa, coloca a necessidade de um trabalho corporal específico para atores e 

sugere princípios retirados de sua experiência com a dança. 

 

As novas estéticas teatrais que chegam ao Brasil a partir de meados da 
década de 80 buscam diminuir esta distância entre teatro e a dança. 
(...) O surgimento destas novas estéticas, no entanto, exige o 
surgimento de um novo artista, capaz de responder prontamente às 
novas solicitações. Não basta saber representar. O ator deve ter 
domínio do seu corpo, de seu movimento, deve ter ritmo, 
musicalidade, precisão. (STRAZZACAPA, 1994, p. 01-02) 

 
 
 
 

 
14

Projeto de pesquisa desdobrado da pesquisa da Profª Teodora Alves, intitulada “O corpo no contexto da 
arte: uma tessitura epistemológica”, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRN e ao CNPQ. 
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Descrevendo sua prática em cursos nas cidades de Porto Alegre e Campinas sua 

pesquisa aponta alguns princípios que foram organizados por mim: 

 

 

1. Disciplina: abrange o respeito ao sagrado, a necessidade do ritual e da 

concentração e a percepção da organicidade interior; 
 

2. Capacidade de observação e reprodução de movimentos; 
 

3. Domínio de um vocabulário – execução de movimentos corporais; 
 

4. Vocabulário espaço-corporal: relação corpo-corpo e relação corpo-

deslocamento no espaço; 
 

5. Domínio de conceitos técnicos – movimento e ação, frase de movimento, 

partitura corporal, frase de ação, começo, meio e fim; 
 

6. Percepção da relação espaço temporal. 
 
 
 

Destaco entre os princípios apresentados pela autora, a presença do ritual, 

enquanto disciplina, o que discorrerei mais no segundo capítulo deste trabalho, e 

também a necessidade de um vocabulário de movimentos corporais, ou mesmo de 

repertório corporal, uma prática eminentemente pré-expressiva. Os principais conceitos 

técnicos destacados por ela dizem respeito a sua experiência com a dança, mas também 

como atriz do Lume. São apontamentos gerais, mas que possibilitam uma orientação 

para um trabalho de preparação do ator-dançarino. 
 

Já o G.E.N.T.E., da UFRN, desenvolveu, no ano de 2003, o que eles chamaram 

de níveis de trabalho físico-poético. Era a sistematização das etapas das práticas 

realizadas a partir de estudos da ação física e da Antropologia Teatral: 

 
 

1. Despertar – A energia da extracotidianidade e dilatação corpórea; 
 

2. Treinamento – Construção da técnica pessoal; 
 

3. Criação poética corporal – A arte de ator; 
 

4. Relaxamento – Profilaxia e manter a energia; 
 

5. Registro – Sistematização do conhecimento. 
 
 
 

Esta sistematização elaborada acima foi articulada após um período de práticas e 

estudos e serve de embasamento para um trabalho pessoal. Esta característica se 

encontra também em outras referências de práticas corporais como sendo essencial, o 

respeito  pela  individualidade  do  sujeito,  relacionando  a  prática  com  a  experiência 
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pessoal de cada um. A proposta do G.E.N.T.E, que influenciou meu trabalho e o do 

grupo Família Marmota de Teatro, era que cada ator-pesquisador desenvolvesse uma 

pesquisa pessoal, envolvendo os múltiplos aspectos do trabalho do ator na perspectiva 

das práticas corporais. 
 

Como último exemplo dos princípios identificados, apresento a Antropologia 

Teatral de Barba, que trata de princípios que retornam. Abaixo, algumas observações do 

autor em relação a princípios recorrentes em diversos gêneros de teatro e dança: 

 

 

1. Cotidiano e extracotidiano - contrapondo um e outro, buscando a técnica 

extracotidiana de utilização do corpo; 
 

2. O equilíbrio em ação – encontrando alterações de equilíbrio como geradoras 

de energia ou vida; 
 

3. A dança das oposições – trabalho de resistência e forças contrapostas; 
 

4. Incoerência coerente e virtude da omissão - busca por uma segunda natureza 

do corpo e omissão de alguns elementos para destacar outros. 
 

5. Equivalência – busca por ações que ajam com verdade no corpo do ator. 
 

6. Um corpo decidido – estar decidido, algo mostrado apenas pela experiência 

direta. 

 

Estes princípios foram retomados por mim agora enquanto sequências de 

exercícios. Portanto, buscando articulá-los no corpo enquanto norteadores técnicos. 

A sequência de exercícios sugere elementos, articula partes do corpo e estimula 

o desenvolvimento de ações, estados, etc. Dessa forma, em meu trabalho ela foi sempre 

utilizada como desencadeadora. Em determinados momentos foi realizada apenas 

tecnicamente, mas sempre na direção de se pensar o corpo enquanto energia, estado, 

devir, já evidenciando o diálogo e as relações com a idéia do corpo sem órgãos. A seguir 

exemplificarei algumas sequências que serviram de base para desdobramentos do 

trabalho. Alguns dias trabalhei com sequências pré-estabelecidas e em outros fui 

desenvolvendo a sequência na prática. Descreverei também os objetivos de algumas 

sequências e de alguns exercícios e como se desencadeou o trabalho no dia que a 

sequência foi utilizada. 
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1.4 - O início do processo: exercícios e sequências 
 
 
 

O que acredito ser importante agora é entender que minha preocupação era 

iniciar conscientemente o processo prático, estimulando novas sensações em meu corpo. 

A idéia, como já foi dito, é pensar este processo enquanto preparação e criação, 

entretanto, é preciso ressaltar o diálogo com a idéia do corpo sem órgãos, a partir desta 

prática e da personagem hindu de Caitanya Mahaprabhu, que traz exatamente o corpo 

em transe, em passagem, e ao mesmo tempo com conflitos que se inserem como 

dramaturgia e como motivações. 
 

O primeiro dia que conto como início do processo foi realizado na praia, quando 

sai de casa pronto a reiniciar um processo contínuo de trabalho corporal. Resolvi iniciar 

experimentando novas sensações em meu corpo. Alongamentos sob o calor do sol, 

depois com o frio e o sal da água do mar; sentir a respiração dentro do mar, buscar uma 

movimentação dentro da água, sentindo a diferença de atmosferas. Queria experimentar 

novas sensações e ao mesmo tempo estimular-me sutilmente, percebendo pequenas 

nuances e detalhes em meu trabalho corporal. . Funcionou como um rito de passagem, 

pois iniciou o processo de criação, me colocando dentro do processo criativo, quando a 

partir deste dia passei a sistematizar minhas práticas. 
 

Após este período inicial de reencontro com um trabalho que, conforme já foi 

citado, retoma práticas anteriores, começo a experimentar uma sequência de práticas 

voltadas à preparação corporal do ator. As sequências de exercícios podem ser 

preparadas previamente com objetivos específicos ou podem ser elaboradas no 

desenrolar da prática, quando um exercício vai sugerindo outro. Quando opto pela 

primeira opção busco identificar os objetivos de cada exercício e trabalhar com 

sequências específicas, quando opto pela segunda opção, como no início deste processo, 

busco entender o porquê de cada um deles na sequência, tentando entender a lógica do 

corpo. 

 
 

1.4.1 - Sequência 1 
 
 
 

Minhas práticas se iniciam basicamente por um alongamento dinâmico, um 

espreguiçar, um acordar o corpo, que pode ser feito deitado, no chão ou de pé. Também 

utilizo, geralmente, uma música como estímulo inicial, um procedimento de trabalho 

recorrente neste processo e de suma importância que falarei um pouco mais adiante. 
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 Esta sequência foi realizada no primeiro dia de trabalho, sem preparação prévia 

e ao final da prática foi registrada da seguinte forma: 
 

 

Articulações; 
 

Desequilíbrio; 
 

Energético leve / troca com o espaço; 

Equilíbrio com bastão; Alongamento. 

 

 

Agora descreverei cada exercício, analisando a utilização deste procedimento e 

buscando um entendimento acerca do exercício específico e das relações com o 

desenrolar da prática. Alguns dos nomes dos exercícios são os mesmos que eram 

utilizados na Família Marmota, outros começaram a ser chamados assim por mim já 

após a experiência com o grupo, e neste dia obedeceram a uma prática leve, onde eu 

buscava o início de um processo de preparação. Trazia comigo um estudo bibliográfico 

acerca do corpo sem órgãos, um projeto de pesquisa e uma experiência anterior de cinco 

anos como ator-pesquisador da Família Marmota de Teatro, e desde o fim do grupo, três 

anos de trabalhos independentes. O que começo a descrever agora tem uma 

fundamentação teórica e uma busca por procedimentos técnicos, mas também enquanto 

experiência de vida e prática artística. 
 

Exercícios: 
 

a) Articulações - neste dia, logo após o alongamento iniciei um trabalho com 

ênfase no movimento das articulações. Este trabalho consiste basicamente em estimular 

as articulações do corpo, inicialmente uma a uma, começando pelos dedos das mãos, 

pulsos, cotovelos, ombros, pescoço, quadris, coxofemoral, joelhos, tornozelos e dedos 

dos pés. Há muitas variações possíveis para este trabalho. Ao ser realizado logo após 

um alongamento dinâmico, como foi feito neste dia, ele encontra uma fluidez, como 

uma continuidade do alongamento. Pode ser dinamizado como uma dança das 

articulações; ser realizado variando os níveis (baixo, médio, alto); as velocidades, 

mantendo uma articulação lenta e outra rápida; estabelecendo um diálogo entre as 

articulações. Neste dia utilizei esse exercício como uma retomada, um aquecimento, 

uma entrada, o início para uma prática energética. 
 

b) Desequilíbrio – O desequilíbrio prevê certa embriaguês. Em mim ele age 

como uma brincadeira que sinto muito prazer em realizar. Na verdade eu não percebo 

um desequilíbrio, mas uma perda e uma  retomada do equilíbrio. Ele  atua  como  coloca 
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Barba acerca do equilíbrio em ação: 
 
 
 

Esse princípio constante se encontra em todas as formas 
codificadas de representação: uma deformação da técnica 
cotidiana de caminhar, de deslocar-se no espaço, de manter o 
corpo imóvel. Essa técnica extracotidiana baseia-se na alteração 
do equilíbrio. Sua finalidade é um equilíbrio permanentemente 
instável. Refutando o equilíbrio “natural”, o ator intervém no 
espaço com um equilíbrio de “luxo”: complexo, aparentemente 
supérfulo e com alto custo de energia (BARBA, 2009, p. 39). 

 

No desequilíbrio que realizo em minha prática enquanto exercício procuro ir ao 

extremo da perda de sensação de equilíbrio, busco deixar o corpo ir para frente, para trás 

ou para os lados, de acordo com o grau de perda do eixo do equilíbrio, seja alterando a 

posição da coluna, das pernas ou dos pés. O objetivo é estabelecer forças opostas, variar a 

técnica cotidiana, encontrar estímulos, impulsos e gerar energia para agir, movimentar-se 

no espaço. Em meu caso esse exercício gera uma euforia e uma sensação de prazer 

contagiante. A forma como o utilizo é deixar-me cair, e ao mesmo tempo lutar contra essa 

queda. No workshop Treinamento Energético Para o Ator, houve um dia em que 

começamos nossa dança a partir de impulsos gerados por ficarmos cerca de 25 minutos 

em um pé só. Realmente a sensação é incômoda e o corpo começa a reagir com alteração 

de força nas pernas, rigidez em alguns músculos, além de forçar uma troca de posições 

que vai intensificando essas sensações. Portanto, seja parado ou em movimento, alterando 

o equilíbrio do corpo, podemos observar com maior nitidez as tensões musculares e a 

retenção de impulsos. Começa neste momento um trabalho de investigação, que na minha 

prática, tem por objetivo além de alterar a técnica cotidiana e possibilitar novas formas de 

utilização do corpo, também aumentar a percepção do mesmo. Segunda Barba: 

 
 

O equilíbrio – a capacidade do homem de manter-se ereto e de mover-
se, desse modo, no espaço – é o resultado de uma série de inter-relações 
e tensões musculares do nosso organismo. Quando ampliamos nossos 
movimentos, realizando passos maiores que o normal ou posicionando a 
cabeça mais para frente ou mais para trás, o equilíbrio é ameaçado. 
Nesse momento, entra em ação uma série de tensões para impedir que 
caiamos (BARBA, 2009, p. 39-40). 

 
 

O trabalho profundo acerca destas micro-percepções requer uma prática sistemática  

de  longos   períodos.   Entretanto,   já   consigo,   aliando   a   este processo   
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experiências anteriores, perceber o quanto é minucioso o equilíbrio e suas variações. O 

trabalho que proponho inicialmente com o desequilíbrio é descondicionar o corpo, 

proporcionando uma alteração da percepção e do foco nos impulsos e nas tensões. 
 

c) Energético leve/troca com o espaço - Como já foi colocado, o desequilíbrio é 

um bom exercício para o início de um trabalho energético. Neste dia as transições de 

exercícios fluíram muito bem, e do desequilíbrio fui naturalmente a uma dança livre pelo 

espaço. Nesse início de processo, como estava realizando um trabalho com grandes 

intervalos de tempo e, principalmente, por conta do meu problema na coluna, precisei 

começar levemente, e achei que isso impediria alcançar o que chamo de estados 

energéticos elevados, que até então eram importantes para meu trabalho. Esta etapa foi 

um termômentro que me mostrou a necessidade de realizar uma manutenção no trabalho 

já realizado, uma continuiade, e ao mesmo tempo que cada processo e cada etapa de uma 

prática pessoal possuem características específicas. Eu estava, portanto passando por um 

momento onde precisava descobrir uma forma leve de atingir um alto grau de energia do 

corpo. Essa percepção inicial foi muito importante para o decorrer do processo. 
 

e) Equilíbrio com o bastão – Esse foi um exercício aprendido por mim 

recentemente, quando bolsista na disciplina Elementos de Treinamento Pré-expressivo. 

Trata-se de um exercício bem simples, mas que requer concentração e atenção, além de 

também ativar tensões nos músculos e provocar alteração de equilíbrio. Com um bastão, 

que pode ser um cabo de vassoura, tento equilibrá-lo na palma da minha mão. Posso 

variar equilibrando-o em outras partes da mão. Foi realizado neste dia com o objetivo de 

finalizar a prática, mantendo a concentração nas sensações 
 

f) Alongamento – Mantive no início destas práticas os alongamentos e exercícios 

que fazia na fisioterapia juntos ao trabalho de profilaxia do movimento, do Método 

Dança-Educação Física. Deitado com as costas no chão, com uma faixa presa ao pé, 

puxava uma das pernas esticando-a para cima, alongando os músculos da coxa, da 

panturrilha e a região lombar enquanto a outra perna permanecia estendida no chão. 

Manter estes alongamentos foi importante para me dar uma segurança maior em relação a 

ficar bem após as práticas. Mesmo não se tratando de um exercício específico, evidencio 

este momento por ser algo novo para mim e que merecia um olhar especial. 
 

Destaco esta sequência por ter sido a primeira e por mostrar como meu objetivo 

era começar devagar, algo proporcionado pelo meu problema de coluna, mas que trouxe 

uma possibilidade de perceber cada passo do processo. Após a realização deste primeiro 
  
dia mantive uma prática diária onde continuei a trabalhar com sequências criadas no 
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momento da prática, lembrando de exercícios e buscando uma dança livre, que, conforme 

já me referi, podemos chamar de estado criativo do corpo. 
 

Estas experiências, ponto de partida da reflexão para este escrito e este processo 

prático de criação e montagem, me mantém seguindo um caminho voltado a um trabalho 

de ator, onde ele é visto em sua multiplicidade corporal. O teatro é visto aqui enquanto 

meio de comunicação e linguagem. No campo da atuação e das práticas corporais em 

cena ele pode possibilitar uma descoberta maior ao atuante, ator-dançarino, performer, de 

suas capacidades e possibilidades de criação corporal, conhecendo alguns referenciais 

técnicos e ao mesmo tempo, construindo uma forma própria de encontrar um estado 

cênico expressivo. Podemos chamar este estado de presença, qualidade de energia, 

corporeidade cênica, ou também de um corpo dilatado, ou mesmo um corpo sem órgãos. 

Neste sentido, o trabalho coaduna ao que Alves (2008) denomina de consciência cênico-

perceptiva: “a percepção do corpo-sujeito situado existencialmente na trama cênica” 

(ALVES, 2008, p.3). Para a autora, 

 
Podemos pensar na presença cênica, como sendo a presença que 
canaliza toda a energia produzida para uma determinada meta, de modo 
que o aluno, que o bailarino, o intérprete mostre-se consciente do que 
faz e faça com consciência perceptiva. Uma consciência que parte do 
corpo, da presença, da aproximação. Uma consciência que se faz em 
processo, que é movimento, vivência, que é a nossa condição existencial 
e apreendente. A consciência de um corpo, que ao estar em cena, torne 
presente as coisas, de forma sensível, a partir do corpo (Merlau-Ponty, 
1999). [...] Há presença cênica, quando há percepção, construção de 
conhecimento, mudança de atitude, aprendizado. Recursivamente, esse 
processo ocorre, quando o sujeito está envolvido, é partícipe da 
construção cênica. Quando não estamos inteiros numa situação, 
dificilmente a compreendemos, a percebemos e a expressamos com 
clareza. Cenicamente, vemos muitas vezes corpos que tentam dizer algo 
e não conseguem expressar com uma certa convicção, com uma certa 
verdade. Falta um entrelaçamento da cena com o próprio ser cênico, não 
necessariamente de cada um ser em cena exatamente o que é 
cotidianamente, mas de ser e expressar aquilo que se tornou 
significativo, perceptível, apreendido por cada um antes e em cena. 
Construir uma presença cênica, ter um corpo-em-vida (Barba, 1995), ter 
uma maior “consciência-corporal” depende de como o processo criativo, 
cênico e educativo se desenvolve. (ALVES, 2010b, p.221). 

 

A questão apontada por Alves (2008) apresenta um desenvolvimento interessante 

ao tentar compreender as experiências corporais nas artes cênicas que não se submetam as 

rubricas  de  um  encenador  ou  coreógrafo.  Para  tanto,  a  autora constrói suas reflexões 
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baseadas na filosofia de Merleau-Ponty, ao propor um olhar sobre o corpo, valorizando-o 

enquanto corpo vivo, individual, reflexivo e observável como coloca Marilena Chauí ao 

citar o pensamento do filósofo francês: 

 

A descoberta do corpo reflexível e observável leva Merleau-Ponty 

a mostrar que a experiência inicial do corpo consigo mesmo é 

uma experiência em propagação e que se repete na relação com as 

coisas e nas relações com os outros (...). Ao tomar a experiência 

corporal como originária Merleau-Ponty redescobre a unidade 

fundamental do mundo como mundo sensível (CHAUÍ in 

MERLEAU-PONTY, 1980, p. X). 

 

 Conforme já nos referimos, questões filosóficas que acompanham o olhar acerca 

do corpo no teatro e na dança serão tratadas aqui a partir do corpo sem órgãos artaudiano, 

com desdobramentos na filosofia pós-estruturalista de Deleuze e Guattari, contudo, 

minhas pesquisas passam também pelo olhar fenomenológico de Merleau- Ponty que nos 

mostra a importância da experiência corporal e como ela é fundamental para os estudos 

da arte de ator. Acreditamos que ao pensar a corporeidade do artista estamos levando em 

consideração não só sua estrutura física, mas também suas experiências de vida que tem 

no corpo a realidade da existência. Não desejo aqui me aprofundar em questões como os 

conceitos de sujeito e objeto, ou mesmo me antecipar a algumas discussões que serão 

tratadas quando falarei um pouco da filosofia pós-estruturalista, com críticas as noções de 

eu e de sujeito elaboradas por Deleuze e Guattari. Entendo que o corpo a partir de 

Merleau-Ponty, essa multiplicidade de possibilidades de se olhar esse corpo como a 

experiência primeira, possibilitaram para mim, enquanto artista que busca no corpo a base 

de meu trabalho de ator, uma ampliação de saberes e um cuidado maior ao abordar tais 

questões. Esta visão contribui nos estudos que faço da Antropologia Teatral e, na própria 

elaboração de minha leitura do corpo sem órgãos, sem focar em discussões 

demasiadamente filosóficas, buscando sim contribuições para as práticas que já realizava 

e que estava realizando. 

 Isto envolve todo o decorrer desta etapa, a percepção corporal, uma espécie de 

encontro comigo mesmo, um processo que mesmo sendo considerado coletivo, pelo 

auxílio e participação e outras pessoas enquanto equipe de trabalho se pauta no 

individual. Ao mesmo tempo em que é diferente do trabalho com o grupo, o estar só é 

uma  das  abordagens  levantadas  por  estes  tipos  de  trabalho.  Nas  palavras  sobre  sua 
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experiência  artística  enquanto integrante do Lume a atriz Ana Cristina Colla 

exemplifica: 

 

Nestes anos de busca como parte do corpo de atores-

pesquisadores do Lume, encontrei a solidão compartilhada. 

Engraçado a sensação de sentir-se só, cercada por tantas pessoas 

seguindo o mesmo caminho a meu lado. Mas cabe somente a mim 

imprimir os meus passos, o outro torna-se companheiro de 

viagem, que compartilha e encoraja, auxiliando na construção do 

espaço confiável, de valor imenso, onde pode-se penetrar na 

escuridão de olhos fechados, sem medo de esbarrar nos móveis 

(COLLA in FERRACINI, 2006, p. 58). 

 

 

Prosseguindo com o processo de criação, apresento a seguir a segunda etapa da 

fase que denomino Corpo e Ação configurada por uma sequência base que serviu para 

desenvolver outras sequências. 

 

1.4.2 - Sequência base 

 

Preparar sequências previamente foi um trabalho experimentado por mim ao 

conduzir outros atores da Família Marmota e também em oficinas ministradas enquanto 

integrante do grupo. Acontece que agora eu estava disposto a pensar sequências mais 

abertas. O fato de ser uma pesquisa prática, de descobertas pessoais e orientada por um 

trabalho corporal que desejava ser intenso e profundo, fazia-me pensar que a primeira 

opção, de criar a sequência na hora, quando os exercícios iam levando de um a outro, 

seria a mais proveitosa e dinâmica. Mesmo assim optei por utilizar as duas propostas logo 

no início das práticas para ter tempo de perceber e optar por algum caminho que pudesse 

ser fértil para minha criação e para o desenvolvimento da pesquisa em torno dos objetos 

de estudo. Até porque era uma fase de experimentação e de recordação de práticas, 

portanto foi necessário inicialmente rememorar corporalmente os exercícios para depois 

estabelecer uma sequência base. A partir de determinado momento, houve uma mistura 

destes procedimentos. A sequência base se formou a partir de outras sequências e foi 

sendo alterada de acordo com a prática. O que apresento agora como Sequência base 

orientou as práticas com exercícios que mesclavam a produção de energia, trabalho com 

todo o corpo, a utilização de força e tônus muscular, trabalho com forças opostas e um 

trabalho livre, variando a intensidade, a velocidade e os níveis. Foi uma sequência 

repetida por algumas práticas.  Entretanto  o  processo  da  elaboração  da  sequência  base 
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contou com algumas alterações até que se fixasse uma sequência base final, que mesmo 

fixa, estava aberta a modificações no momento de sua execução. 

 

1.4.3. - Sequência base 1 

 

Apresento abaixo uma sequência de exercícios organizada previamente como a 

Sequência base 1. 

 

Alongamento; 

Desequilíbrio; 

Articulações; 

Santo; 

Bola de Borracha; 

Corpo livre. 

 

Assim, como anteriormente, descreverei cada exercício apresentando o porquê da 

sua escolha, trazendo alguma discussão pertinente relacionada a ele e como o mesmo foi 

executado nesta sequência aplicada neste dia específico. 

Exercícios: 

a) Alongamento – em seu livro A arte de ator – da técnica à representação, Burnier 

escreve sobre a importância do aquecimento, antes das sequências propriamente 

ditas. Entretanto o autor adverte a respeito de certos procedimentos desse aquecimento: 

“Certas práticas como a de massagear o próprio corpo, ou demorados alongamentos no 

início de um trabalho, não são a meu ver, produtivas” (BURNIER, 2001, p.113). Isto, 

principalmente, quando o alongamento é a única forma de aquecimento, o que para o 

autor se torna insuficiente, sendo necessário também outras formas de aquecimento. Para 

ele, “embora aquecer o corpo seja importante, para um ator isso não basta. Ele precisa 

aquecer-se, e isto inclui a sua pessoa, ou seja, seu universo interior” (BURNIER, 2001, 

p.113). 

Entendo suas colocações dentro de seu contexto de aquecimento com os seus 

atores, com o objetivo de dinamizar as energias corporais mas acredito na esfera pessoal 

e individual de cada trabalho. Em meu caso torna-se necessário um alongamento mais 

demorado, que pode estar sendo realizado em momento a parte do trabalho, mas também 

antes  e  depois  das  práticas,  não  interferindo  em  minha  consciência de que logo após 
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precisarei realizar uma dinamização deste alongamento caminhando em direção a um 

trabalho mais integrador. 

Nesse sentido, entendo o aquecimento proposto por Burnier e utilizo-o enquanto 

referência para uma prática pré-expressiva, no sentido de acordar o corpo, exatamente 

nesta mesma relação entre a pessoa e sua expressão, não só o aquecimento, mas todo o 

trabalho de preparação do ator. 

Como no aquecimento, um exercício para o ator só tem sentido na medida em que 

for trabalhado em suas dimensões físico-mecânica e interior. Mas, muitas vezes é 

importante trabalhar somente o aspecto físico e mecânico, para alcançar o domínio a 

mecânica do exercício e, por exemplo, não se machucar. Mesmo assim, deve-se estar 

alerta ao fato de que um exercício só tem sentido para o ator se trabalhar o fluxo entre o 

corpo e a pessoa (BURNIER, 2001, p.113). 

Interesso-me por essa multiplicidade de articulações possíveis. Entendo o corpo 

como a pessoa, e a possibilidade de experienciar esta realidade é o que destaco 

destas propostas, ambas com suas peculiaridades e objetivos específicos. 

Com o desenrolar de práticas realizadas em média três vezes por semana em um 

período de dois meses, fui mesclando práticas pautadas no desenvolvimento e na 

repetição da sequência base. 

b) Desequilíbrio – a escolha pelo exercício de desequilíbrio se deu por me 

proporcionar uma sensação extracotidiana muito forte, ativando uma produção de energia 

que geralmente me impulsiona. Geralmente utilizo-o como na Família Marmota, quando 

chamávamos de Roupas no Varal, devido a como ele vai se desenvolvendo, causando um 

deslocamento trôpego pelo espaço, como um vento que bate no corpo e o leva de um 

extremo a outro da sala. Outra descrição que visa n enriquecer a visualização deste 

exercício é feita pela também atriz da Família Marmota, Laurice Lucena, em sua 

dissertação de mestrado: 

Durante este exercício trabalhamos um dos princípios 

identificados por Barba que é o equilíbrio precário, o participante 

lança-se no espaço sentindo como se fosse uma roupa que está 

presa em um varal sob a ação do vento. Gradativamente amplia-se 

a sensação de que o vento está mais forte, fazendo-o se soltar do 

varal. O ator deixa-se levar pelo vento que se apresenta em 

diferentes intensidades (ventos fortes, fracos, moderados), 

gerando um movimento regido pelas 

tensões entre equilíbrio e desequilíbrio (LUCENA, 2010, p. 62 -

63). 

 

c) Articulações –  Após  o desequilíbrio escolhi o trabalho com as articulações por 

propor uma continuidade, variando a base e ao mesmo tempo mantendo a consciência do 

equilíbrio trabalhando o eixo do corpo. Pude verificar também que este exercício 

proporcionou a sensação clara da energia produzida no exercício anterior e possibilitou o 
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trabalho a partir dela. 

d) Santo – Já o exercício do santo propunha uma quebra oposta, como uma 

continuidade a partir da retenção do impulso do movimento. Outra imagem que permite a 

visualização deste exercício é como uma atmosfera densa, de um cimento em processo de 

secamento, sendo necessária uma força maior para se locomover. Em minha monografia e 

conclusão do curso e graduação em Comunicação Social da UFRN, onde descrevo um 

processo de criação no início do grupo Família Marmota, descrevo este exercício: 

  

o exercício do Santo mantém a produção de energia e o tônus 

muscular, mas trabalha também a irradiação dessa energia, além 

de uma plasticidade maior do corpo. Devemos nos mover pelo 

esforço, como se raios de luz saíssem de nossos poros (SILVA, 

2005, p.40) 

 

Essa possibilidade de variação dos princípios trabalhados aliados a imagens, 

envolvendo todos os sentidos, permite uma abertura do corpo. Conforme a sequência vai 

se desenrolando percebo a sensação de um ritual, e um encontro comigo mesmo e ao 

mesmo tempo com o desconhecido, o novo. 

e) Bola de Borracha – Este é outro exercício aprendido na Família Marmota. 

 Neste caso, funcionou como um desdobramento do santo, mas com outra imagem, 

trabalhando as forças opostas como se estivesse dentro de uma bola de borracha, 

maleável, que ao mesmo tempo em que comprime o corpo, é por ele esticado.  Na 

disciplina Elementos de Treinamento Pré-expressivo, este exercício era utilizado em uma 

segunda fase do trabalho. Geralmente, após um primeiro momento conduzido por um 

aluno líder, ao chegarem ao momento de 100%, onde os participantes interagem com o 

espaço e com os outros é dado um comando de parada, stop. 

Na Família Marmota também trabalhávamos com estes tipos de stops, um 

momento de sentir a energia construída, o calor do corpo pulsando, a respiração ofegante, 

a força no olhar. Na disciplina, após este stop, o professor reiniciava a condução com o 

exercício da Bola de Borracha. O que eu observava era que esta parada e logo depois um 

exercício denso, que exige força, estimulava a capacidade dos alunos de superarem alguns 

limites, ou alguns muros.
15

 

O exercício da bola de borracha estimula muito claramente a construção de 

energia através de forças contrárias. Nesta sequência utilizei como um estímulo para o 

corpo livre. 

f) Corpo livre – corpo livre é um momento de experimentação, onde a relação com 

o espaço e com o momento é livre. Após a bola de borracha, permite uma explosão no 

                                                 
15

 Esta expressão foi usada pelo ator do LUME, Ricardo Puccetti durante o workshop Treinamento 

Energético Para o Ator, se referindo as etapas e as dificuldades exigidas em partes do treinamento. 
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espaço. Aqui funcionou como um momento final, entretanto, já sugerindo, uma etapa de 

criação dentro da etapa de preparação, livre, mas ao mesmo tempo já orientado pelos 

estudos relativos ao projeto de pesquisa e encenação. 

Após dois dias realizando esta sequência fiz algumas alterações. Hoje, 

observando-a, vejo que a tentativa de elaborar uma sequência base, foi também uma 

tentativa de reunir diversas experiências, com exercícios e práticas aprendidas em 

ocasiões diferentes. 

 

1.4.4 – Sequência base 2 

 

Na próxima sequência, que chamo Sequência base 2, insiro alguns exercícios que 

eram praticados pelo grupo G.E.N.T.E., sob a orientação do Prof. Ms. Makarios Maia, do 

Departamento de Artes da UFRN. Abaixo como foi organizada a Sequência base 2: 

 

Alongamento; 

Chão; 

Apoios; 

Desequilíbrio; 

Articulações; 

Santo; 

Bola de borracha; 

Pingos na lagoa; 

Livre. 

  

Descreverei cada exercício articulando essa descrição com os acontecimentos do 

dia em que essa sequência foi aplicada. Como a partir de agora se trata de algumas 

alterações em sequências já estabelecidas a fim de delimitar uma sequencia base, darei 

prioridade aos exercícios ainda não descritos. 

Exercícios: 

a) Alongamento – o alongamento foi utilizado da mesma forma, um alongamento 

básico, procurando aquecer o corpo. Este momento posteriormente se tornou um 

momento maior, voltado também à profilaxia do movimento quando realizava a sequência 

do Método Dança-Educação Física. 

b) Chão – A inserção deste exercício obedeceu a uma necessidade prática. Eu 

precisava retomar alguns exercícios que eram essenciais para a construção de um estado 

criativo em meu corpo, proporcionando a criação de uma energia extracotidiana que me 

colocasse na esfera do corpo dilatado. Durante toda minha passagem pelo grupo 
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Theatron, realizei este exercício, foi com ele que pela primeira vez entrei em contato que 

este tipo de trabalho, que exercita o corpo, o físico e estimula a descoberta de uma força 

corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 7 e 8 – Chão 

 

Consiste basicamente em espreguiçar-se deitado, esticando bem as extremidades 

do corpo e logo depois começando uma massagem do corpo no chão e do chão no corpo. 

Depois de um tempo esse massagear se torna dinâmico, com ritmos e velocidades 

diferentes. 

c) Apoios – Na sequência do chão sempre partíamos para este trabalho, 

apoiando literalmente o corpo no chão, com a intenção de ficar de pé, entretanto, pára-se 

em alguns apoios, mantendo a postura, e depois se volta ao chão partindo para outro 

apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 9, 10 e 11 – Apoios 
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Depois de um tempo variando os apoios, trabalhava o ritmo e a variação das 

velocidades. Se fosse respeitar a sequência da forma como a aprendi, dos apoios iria para 

uma base em pé e de lá para o desequilíbrio, mas aqui resolvi partir dos apoios direto ao 

desequilíbrio. 

d) Desequilíbrio – com o desequilíbrio sinto uma força, ao mesmo tempo em que 

se torna prazeroso. Após os apoios se manteve como uma sequência para o alto. 

e) Articulações – Nesse momento a intenção era trabalhar o corpo inteiro e ao 

mesmo tempo manter o desequilíbrio. 

f) Santo - o santo entraria para quebrar a transição, entretanto neste dia não 

funcionou bem assim e pareceu-me que mesmo as transições bruscas ainda assim são 

transições e precisam ser vivenciadas. Neste caso pode-se então começar o santo em cada 

articulação e aos poucos ir construindo esta transição. 

g) Bola de borracha – já do santo para a bola de borracha é questão de foco e de 

imagem. Mantive a mesma transição da Sequência base 1. 

h) Pingos na lagoa – Este exercício consiste em reverberar alguns impulsos no 

corpo. Estes impulsos são gerados a partir de uma imagem que toca o corpo. Imaginamos 

que somos uma grande lagoa e começa uma chuva, e cada parte do corpo onde toca uma 

gota reage a ela reverberando este impulso. Se a gota cai na mão, ela reverbera por todo o 

 braço. Entrar neste exercício é deixar-se ser invadido por estes pingos, e aos poucos ir se 

envolvendo nessa chuva, que vai aumentando até se tornar um temporal. Na disciplina 

Elementos do treinamento pré-expressivo, o professor utilizava um exercício parecido, 

mas que ele denominava de Pedrinhas no rio. Esta imagem reforça o sentido e 

reverberação do impulso no corpo, as possibilidades de se trabalhar a partir desta idéia. 

       i)Livre – No primeiro dia que apliquei esta sequência não pré-estabeleci um 

momento livre, mas ele se incorporou na sequência a partir da necessidade. Já a sequência 

elaborada anteriormente termina com o exercício do corpo livre e isto reforçou esta 

necessidade, como uma premissa do início do processo. Por isso falo que é difícil dividir 

este processo criativo em etapas fechadas.   

 Quando coloco esta divisão entre preparação e criação é porque o tipo de 

preparação que proponho já pressupõe uma criação do corpo, a criação de movimentos e 

de ações é uma prática que espera exatamente este momento livre, onde se pode 

experimentar livremente o que vai se descobrindo. 
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Figuras 12 e 13 – Dança das articulações 

 

 

 

 

Figuras 14, 15 e 16 – Bola de Borracha 

  

  

 Houve, portanto algumas modificações na sequência base, mantendo alguns 

exercícios e variando outros. Portanto, o que se mostrou para mim nesse inicio de 

processo foram alguns exercícios base como santo, desequilíbrio, articulações e bola de 

borracha, ordenados em sequências juntamente com outros exercícios variáveis. Outra 

constatação foi a necessidade de dois momento fundamentais o alongamento e o 

momento livre. 

 Esse período inicial, de experimentações e utilização de sequências durou cerca de 

quatro meses, com práticas semanais e quinzenais. Enquanto início de processo foi 

essencial para uma retomada de práticas corporais, lúdicas, de envolvimento com a 

energia criativa. Considero como uma experiência que traz a disciplina e a concentração, 

como um ritual do corpo. Foi o primeiro passo na direção de um envolvimento com 
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atmosferas, sensações, desejos, com um universo interior e ao mesmo tempo corporal, 

que parte do corpo, da vivência física. Levar o corpo a uma atmosfera extracotidiana, 

estimulante no sentido de propor movimentos e utilizar princípios técnicos se mostrou 

bastante coerente com o desenrolar da prática, em busca de um campo mítico, de uma 

cena ritual. 

 Pude constatar também que uma vez iniciado o processo, com um mínimo de 

disciplina e regularidade na prática, automaticamente se desenrolou um processo de 

criação ligado a um universo que me era íntimo, antes mesmo de estar atrelado a algum 

objetivo prévio. Com o passar das práticas, o momento livre, de criação, ia trazendo 

momentos e movimentos que eu poderia desenvolver ou não. Esta pode ser uma parte 

bastante complicada. Tive de controlar a ansiedade e me permitir manter o processo e não 

me fechar em uma fria intenção de construir e repetir ações físicas. No momento livre eu 

me reservava o direito de estar livre, focado mais em sensações e atmosferas que 

voltavam, fossem a partir de exercícios ou fossem a partir da repetição de movimentos. 

Assim voltavam as ações físicas, que podem ser chamadas também de matrizes ou 

partituras corporais. 

 

 

1.5 - A construção de ações físicas 

 

 

 Muitas vezes em meu trabalho as ações físicas surgem sem um estímulo direto 

apenas pelo desenvolvimento do exercício. Outras vezes estas ações são o resultado de 

algum exercício especifico para o desenvolvimento de determinada ação. 

 O trabalho de Grotowski e essencialmente o do próprio Barba, exigem do ator um 

trabalho profundo em cima destas ações e maneiras diversas de criá-las, que não 

necessariamente partem de personagens ou de idéias voltadas à montagem da encenação, 

mas, como venho dizendo, a partir de determinados exercícios e práticas. Para estes 

autores o importante, inicialmente, é a descoberta dos impulsos corporais que geram a 

criação da ação e a posterior condensação desses impulsos com o intuito de dar força e 

intenção ao que se faz. O objetivo é criar com o espectador uma relação mais imagética, 

gerando outra lógica de pensamento, ou uma lógica que parte das sensações corporais 

sinestésicas. 

 Em workshop ministrado por Eugenio Barba e pela atriz Julia Varley intitulado 

Como Pensar Através de Ações realizado de 10 a 13 de dezembro de 2009 e do qual tive a 
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oportunidade de participar como ator, o diretor estabeleceu uma premissa básica de que o 

trabalho do ator é descobrir como fazer, como realizar suas ações, e que essa descoberta 

se revela no próprio ato de fazer, de experimentar, de investigar no próprio corpo, ou seja, 

pensar a partir das ações criadas, organizando-as como uma linguagem específica, 

buscando, para usar as palavras do diretor italiano, mostrar o invisível que esta atrás do 

visível. 

 Entretanto este trabalho específico requer dedicação dos atores e um longo 

trabalho em cima das ações físicas, a fim de reeducar nossos sentidos e nossa lógica de 

pensamento. Apesar dessa profundidade exigida pelo diretor aos atores de seu grupo, a 

perspectiva que ele abre na proposta de uma pesquisa séria neste campo possibilita 

entrarmos em um território fértil de possibilidades voltadas ao corpo do ator e na 

composição da arte teatral, de que forma ela comunica ao espectador. 

 O que percebo em meu trabalho atual é que a forma como conduzimos a prática 

orienta a criação. Como eu estava muito aberto a sensações e a um contato com estados 

do corpo, não pretendia um trabalho tão profundo em cima das ações físicas e seus 

elementos. O trabalho desenvolvido por Burnier e as observações trazidas do trabalho 

com Barba, fazem-me perceber o quanto é meticuloso e detalhado o trabalho sobre as 

ações físicas, identificando cada impulso, cada percurso de movimento, cada intenção. 

 Meu objetivo era dar um ponto de partida em um envolvimento com um processo, 

uma prática mais voltada a um ritual, a uma atmosfera mítica. Os elementos da ação e sua 

articulação mais precisa com a cena foi um processo posterior,  um  procedimento  que na 

verdade ainda está em processo. As reflexões principais aqui são a respeito do  desenrolar 

desta prática do corpo para a construção da cena, partindo da repetição de alguns 

movimentos e ações. Alguns procedimentos foram decisivos para se seguir o processo e 

vivenciar as transições entre etapas que se apresentavam a mim. 

  Após o período de aplicação das sequências, comecei a dar ênfase ao momento 

livre. Depois do alongamento já iniciava a prática energética, ininterrupta, onde os 

exercícios se mostravam diluídos em uma dança de troca de energia com o espaço. Foi 

nesse nível de interação que iniciei meu processo com as ações físicas e a marca principal 

desta transição foi a interação com a música. A prática de interação com a música foi 

importante também por despertar em mim a abertura de um campo mítico, ritualístico. A 

música me possibilitava rapidamente chegar a uma espécie de transe.   

 O meu processo passou a utilizar a uma música como estímulo para dançar 

livremente, num estado de criação contínuo, aonde os procedimentos técnicos iam 
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aparecendo como parte da dança e possibilitando variações e perspectivas múltiplas de 

possibilidades dessa dança. Ao repetir determinada música que utilizei em uma prática 

anterior me fazia retomar facilmente a atmosfera trabalhada neste dia.Ao pesquisar 

práticas que envolviam o transe, já que a música suscita este estado, que também é 

encontrado em práticas religiosas e místicas, encontrei uma visão interessante que 

esclarecem muitas das minhas reflexões, que foi os estudos da Biodanza. 

 A prática da biodanza foi elaborada pelo chileno Roland Toro que publicou livro 

de mesmo nome. Segundo o autor a biodanza “propõe-se a restaurar no ser humano o 

vínculo original com a espécie como totalidade biológica e com o universo como 

totalidade cósmica” (TORO, 2002, p. 13). E isso através da dança, que segundo ele, 

 

 

é uma das condições inatas do ser humano (...) um modo de ser no 

mundo que representa uma via privilegiada de acesso à nossa identidade 

original, e também a expressão da unidade orgânica do homem com o 

universo (TORO, 2002, p. 13). 

 

 

 O que mais me interessa nesta prática é quando o autor se refere aos modelos 

teóricos e metodológicos da biodanza apresentando o transe a partir da música. O transe 

na biodanza é visto na perspectiva de uma mudança de estado de consciência que é 

acompanhado por modificações sinestésicas. Ao fazer relações entre o estado de transe e a 

biodanza ele diz 

 

O fenômeno do transe pode ser realizado de diversos modos. O  efeito 

persuasivo do ritmo tem sido usado desde as origens da  humanidade 

para se alcançar a experiência do transe. O sentido  da comunhão 

obtido por meio da dança provoca uma regressão  às fases primárias, 

acompanhada de uma perda de identidade  pessoal. O transe é uma 

experiência frequente e ao mesmo tempo cotidiana nas danças 

religiosas e nas cerimônias  xamanísticas de todos os povos primitivos 

do mundo (TORO,  2002, p. 104) 

 

 

 A proposta da biodanza é terapêutica, busca unir segundo, seu criador, arte, ciência 

e amor. Quando é abordado o transe é no sentido de ser libertador e integrador, e o que 

para mim foi principal é que  na Biodanza, o transe é induzido mediante um processo de 

identificação profunda com a música, na qual o indivíduo se deixa transportar pelo 

movimento musical até anular a percepção dos limites entre o externo e o interno e 

“tornar-se a música” (TORO, 2002, p.104). 

 Em meu caso, observo que o procedimento da dança livre, a partir da utilização de 
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músicas gerava um transe e que este me aproximava do corpo na perspectiva do corpo 

sem órgãos. Em minhas práticas utilizei basicamente dois tipos de música. Uma de 

velocidade mais rápida e outra mais lenta. 

 A escolha das músicas se deu primeiramente por uma identificação pessoal. 

Depois pela necessidade da própria prática. A música foi sempre para mim 

desencadeadora de um tipo de transe, de um deixar-se levar pela música, interagir com 

ela, ouví-la em todos os seus detalhes sonoros. As músicas que passei a utilizar 

repetidamente foram os mantras indianos e o batidão eletrônico. 

 Os artistas que eu ouvia eram coletâneas, o batidão eram as músicas da drag queen 

Dimmy Kieer, um universo muito próprio, restrito que já me remetia a um universo 

extracotidiano, estimulante e ao mesmo tempo inebriante, com os sons eletrônicos e 

remixados.  Os mantras eram uma coletânea de artistas diversos, uns mais comerciais 

como Atman Eternal Dance e outros mais devocionais como Golokera Prema, mas 

ambos despertavam uma atmosfera que para mim era mais ritualística, levava a uma 

esfera do sagrado. Iniciar essa fase significou um encontro com atmosferas próprias. 

 Em uma descrição do dia 4 de agosto de 2010, em meu diário eu escrevo o 

seguinte: 

 

Devoção. Alegria pelo contato com o objeto de devoção.  Interiorização 

da alegria. A alegria é tanta que o corpo se entrega e  dança. Uma dança 

dentro, porque dentro a alegria é mais intensa  (Sandro Souza Silva, 

diário de trabalho, 4 de agosto de 2010). 

 

 

 Começa assim um momento de prestar atenção nestas atmosferas e descobertas. 

Passei a explorar sensações e a repetir movimentos. Assim as músicas iam ganhando 

danças que iam se repetindo a cada ensaio. Inicialmente os movimentos eram 

experimentados, explorados e desenvolvidos livremente.  Em minhas práticas 

continuava começando por um alongamento e logo depois colocava a música e buscava 

entrar em contato com ela e comigo mesmo. Essas práticas duravam cerca de uma hora. A 

preocupação ainda não era com a cena, mas com o corpo, como ele reagia à música e 

como realizava seus movimentos, suas ações. Partir destas ações, conforme foram sendo 

criadas e repetidas, e a instauração de uma atmosfera mítica, via concentração e transe a 

partir da música, começaram a desenhar essa cena. A escolha das músicas já apontava 

para as relações que eu queria realizar entre o corpo em transe de Caitanya Mahaprabhu e 

o corpo sem órgãos artaudiano. No momento em que foco nestas relações e nos 
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procedimentos que me levam do momento de preparação para um momento de criação 

me coloco entrando em outra fase do processo, que denomino aqui de corpo sem órgãos e 

cena ritual. 
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II - O CORPO SEM ÓRGÃOS E A CENA RITUAL 

 

 

 2.1- A poética do corpo sem órgãos 

 

 

 O termo corpo sem órgãos aparece em um poema radiofônico do escritor, ator e 

encenador francês Antonin Artaud, escrito em 1947 e intitulado Para Acabar com o 

Julgamento de Deus: 

 
Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então o terão 

libertado dos seus automatismos e devolvido 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). 

 

 Não só esse poema, mas a leitura das obras de Artaud aponta, entre outras coisas, a 

sua necessidade de transgressão da ordem que vigorava em sua época, muitas vezes a 

partir da utilização do corpo no teatro. Investigar e problematizar a idéia de corpo sem 

órgãos é o eixo do processo criativo que venho desenvolvendo. 

 Assim como Stanislavski, a poética e o trabalho de Artaud também são inspiração 

para Grotowiski e Barba, já que Artaud evidencia em diversas obras literárias questões 

relacionadas ao corpo do ator. Em seu livro O Teatro e Seu Duplo, por exemplo, 

publicado em 1938, no capítulo intitulado Um atletismo afetivo, Artaud coloca: “é preciso 

admitir, no ator, uma espécie de musculatura afetiva que corresponde a localizações 

físicas dos sentimentos” (ARTAUD, 1999, p.151). 

 Faço minha leitura do termo corpo sem órgãos em Artaud, baseado no texto Para 

Acabar com o Julgamento de Deus, mas também em outras obras como O Teatro e Seu 

Duplo, Artaud, Linguagem e Vida e Os Tarahumaras. Em todos estes escritos o autor 

expõe sua ruptura com o teatro françês de sua época buscando outras referências para 

pensar as artes cênicas e o trabalho do ator como a Cabala Judaica
16

 , o teatro Oriental, 

mais especificamente a dança-teatro Balinesa, a Medicina Chinesa e a cultura dos índios 

mexicanos Tarahumaras. Segundo a pesquisadora e professora do Departamento de Artes 

da UFRN, Nara Salles, que escreveu uma tese sobre Artaud, o contexto da Paris dos anos 

20 vislumbrava no âmbito teatral as tendências simbolistas, que viam o ator como um 

 

 

                                                 
16

 A Cabala se trata de uma filosofia ou ciência esotérica, mística, de origem judaica. Formada por uma 

compilação de livros e escritos de autores diversos, sendo os mais antigos anteriores ao século VI. Possui 

vários princípios, ensinamentos e orientações que vão desde a experiências místicas a praticas de magia, 
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intérprete de grandes textos, exaltando a fala e economizando o gesto. “Artaud rompia 

com este pensamento propondo outra forma para o fazer teatral” (SALLES, 2004, p. 39). 

 A busca de Artaud perpassa a cultura européia e francesa, ele busca referências no 

Oriente e na cultura indígena, encontrando lá outra visão do corpo e da vida. Sua 

investigação vai além de fórmulas, indicações ou posturas, mas visa uma transformação e 

um entendimento maior de si mesmo. Percebemos, a partir daí, que alguns artistas na 

Europa, neste período entre guerras, também buscavam outras referências ao modelo 

vigente do pensamento ocidental, configurando um contexto maior deste período como 

ligado a estas mudanças de valores e paradigmas. 

 
A década se iniciava com a longa série de convulsões, econômicas, 

sociais e políticas que pareciam estender-se por todo o planeta, gerando 

uma profunda crise na consciência ocidental. Se tal sentimento já havia 

se instalado na sensibilidade européia pelo menos desde o final da 

Primeira Grande Guerra, ele adquiria agora uma evidencia cada vez mais 

perturbadora (MORAES, 2002, p.63). 

 

 Os escritos de Artaud em forma de manifestos, cartas e artigos inquietam muitos 

artistas e pensadores do século XX e seu olhar sobre o corpo tem afinidade com 

experiências que viveu com culturas diferentes da sua e também com o surgimento do 

movimento Surrealista, que é exatamente desta época, do qual ele se aproximou em 1924. 

“Os surrealistas visavam uma renovação completa dos valores artísticos, morais, políticos 

e filosóficos vigentes nesse período” (SALLES, 2002, p.60). Artaud foi um grande nome 

do Surrealismo, juntamente com André Breton, Max Ernst e Salvador Dali
17

, 

permanecendo no movimento até 1926, quando houve uma aproximação dos Surrealistas 

ao Partido Comunista, o que não era pretensão de Artaud. 

 
Na interpretação pessoal de Artaud, o surrealismo é quase uma mística, 

ou seja, a busca por uma vida secreta soterrada por séculos de 

racionalismo. Mais do que uma estética, é expressão de um desespero, 

voltadas a conhecer mais de Deus e do Universo. Artaud utiliza em seus 

escritos referencias á práticas encontradas nos seus estudos cabalísticos, 

voltadas à respiração. do grito orgânico do homem contra o sufocamento 

do espírito pela lógica, pela moral, pelo gosto. É dessa atitude básica de 

rebelião, desse movimento de mortal insatisfação que se forja uma 

poética, forrada de imagens que gravitam em torno de um nada, de um 

vazio que nunca se deixa apreender totalmente (QUILICI, 2004, p.93). 

  

 A idéia do corpo sem órgãos pode ser entendida então como um desejo pessoal de 

                                                 
17

 André Breton, poeta e crítico francês, principal mentor do Surrealismo; Max Ernst, pintor e poeta alemão 

que se naturalizou francês; Salvador Dali, pintor catalão. 
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transgressão e ao mesmo tempo libertação das idéias e da manipulação social exercida 

pelos poderes instituídos, como o Estado e a Igreja. 

 
Constrói-se um corpo organizado, em função de certos imperativos 

sociais. Uma operação de fabricação que, no nosso caso, torna o corpo 

funcional, dócil, produtivo, adaptado. E há algo no corpo que sempre se 

rebela contra esses enquadramentos. Algo que não quer simplesmente 

“funcionar”, algo improdutivo, algo que quer “dançar às avessas” 

(QUILICI, 2006, p. 201). 

 

 Busco, de forma a contribuir com os objetivos de minha pesquisa, perceber de que 

forma essas relações sociais chegam ao corpo e como o teatro pode ser um momento de 

se repensar essas experimentações, dando ênfase a uma atitude corporal transgressora e 

crítica, levando em consideração a construção social do corpo e como a idéia de um corpo 

sem órgãos lida com outros campos humanos, mais voltados à intensidades, fluxos, 

mapeamentos, desejos. 

 

2.2 - Algumas contribuições de Deleuze e Guttari 

 

 A leitura e conceituação do corpo sem órgãos na filosofia de Deleuze e Guattari 

estão ligadas diretamente ao campo do desejo. Seria um campo de imanência e de 

consistência do desejo, onde os fluxos acontecem ainda distantes das referências que 

temos da construção social. Pensar o conceito de desejo nestes autores e o corpo sem 

órgãos como o lugar onde esse desejo permanece, consiste, segundo Silva (2000), em 

“retirar o desejo do âmbito da falta e da carência, ressaltando seu caráter produtivo, e 

inscrevê-lo em uma ontologia da diferença. O desejo é pensado como produção real e 

imediatamente inserida no social” (SILVA, 2000, p.1).Ainda segundo a autora, Deleuze e 

Guattari, na obra Anti-édipo, criticam as bases da psicanálise freudiana e levantam 

diversas questões, inclusive em relação ao corpo sem órgãos. 

 
A partir de o Anti-Édipo, Deleuze e Guattari promovem uma mudança 

quanto a questão que concerne o inconsciente, substituindo a pergunta  

pelo sentido, (o que isto quer dizer) por uma pergunta que diz respeito 

ao funcionamento (como é que isto funciona) ligadas a “problemas de 

uso” e não mais “problemas de sentido” (SILVA, 2000, p.02). 

  

 A partir daí se configura uma nova relação com o corpo, uma abordagem que não 

necessariamente precisa de uma adesão completa ou de uma identificação,  mas  que deve 

ser levada em consideração como característica de uma linha do pensamento 

contemporâneo que tem na experiência do corpo toda sua complexidade. 

 



59 

 

Foucault, Deleuze e Guattari nos levam ao corpo como campo de forças, 

capaz de operar a inversão de signos e ir além do simbólico [...]. O 

corpo ocupa lugar de investimento de desejo a partir de si mesmo, e não 

de sua representação imaginária ou simbólica. É o próprio corpo, 

encarnado, que produz o corpo na experiência e comporta todo o virtual 

do seu desejo. (RESENDE, 2008, p.72). 

 

 Nesse sentido nós, enquanto corpo encarnado, pensando na perspectiva de que 

existimos enquanto corpo sem órgãos, podemos ir além do simbólico, ressignificando o 

mundo e nossa própria vida, na direção de nossos desejos. Essa perspectiva possibilita ao 

ator em processo de criação, como é meu caso, um elo com suas próprias experiências. A 

arte, especialmente uma arte corporal, como pode vir a ser o teatro, a dança, a 

performance, possibilitam experimentações com o corpo, onde o eu colocado em cheque 

causa uma ruptura com essa idéia de construção de uma identidade, da forma como é feita 

pela maioria das culturas e sociedades contemporâneas, pautada em uma identificação a 

certas características e formas de agir em sociedade. E não apenas a partir do pós-

estruturalismo
18

, mas antes de tudo, na própria poética de Artaud já encontramos 

apontamentos deste pensamento. “Através de fragmentos de uma geologia simbólica, 

Artaud nos lança num espaço caótico e originário, prenhe de virtualidades, em que a 

figura do sujeito se dissolve” (QUILICI, 2006, p.51). 

 É interessante observar essa relação entre o desejo, o sujeito, o eu, o corpo, a 

sociedade. O que percebo é que em Artaud as experiências corporais se tornam de vital 

importância, exatamente porque em sua sociedade o corpo, entendido como o que somos, 

significava uma prisão de nascimento, dentro de um sistema de regras e normas, como 

ainda o é hoje. O que ele percebe, antevendo-se inclusive ao pensamento de Deleuze e 

Guattari, é que é também a partir do corpo que podemos iniciar um processo de 

libertação, dando ênfase ao desejo, construindo possibilidades a partir do corpo sem 

órgãos. 

Para Artaud tornava-se urgente a tarefa de encontrar o espaço corporal 

da liberdade, e, para tanto, era preciso primeiro colocar o homem a nu: 

“nada de boca, nada de língua, nada de dentes, nada de laringe, nada de 
 
esôfago, nada de ventre, nada de ânus” 

19
(MORAES, 2002, p. 71). 

 

 Essa desconstrução do corpo, presente também no Surrealismo, pode ser lida, se 

assim podemos dizer, de diversas formas, e o corpo sem órgãos aponta exatamente nesta 

                                                 
18

 A filosofia pós-estruturalista do qual fazem parte Gilles Deleuze, Félix Guattari, Susan Sontag, Jackes 

Derrida, Michel Foucalt, entre outros, têm em pensadores como Nietzsche e o próprio Artaud, como pilares 

de uma filosofia que questiona as noções de verdade, de eu e de sujeito. 
19

 Antonin Artaud, citado por GUGON, Emanuel. Objets Singuliers, op. cit., pp. 49 e 138. 
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possibilidade de leituras diversas, olhares múltiplos, porque era assim que se vivia na 

época de Artaud. Não era à toa que o pensamento dos Surrealistas e também o de Artaud, 

se voltava ao Oriente. O biológico, o social e também o espiritual, transcendental ou 

mesmo místico, convergem em um mesmo sentido de desorganização, de outras ordens, 

na leitura do corpo sem órgãos. Um dos sentidos desta relação mística que se dá, no 

corpo, são os êxtases vistos geralmente em comunidades religiosas e em alguns casos 

definidos enquanto doenças psiquiátricas.  Para os artistas era um forte argumento de 

suas colocações. “O êxtase dava, portanto, a chave para essa ampliação da consciência. 

Mais que isso, fornecia-lhes as imagens do corpo transfigurado” (MORAES, 2002, p.72).  

E essa relações entre o corpo sem órgãos e o misticismo, neste caso a mítica hindu, é 

encontrada também em Deleuze e Guattari. No texto 28 de novembro de 1947 – Como 

Criar para si um corpo sem órgãos, Deleuze e Guattari explicitam essa relação. Os 

autores publicam este texto no volume 3 da série Mil Platôs – capitalismo e esquizofrenia, 

onde reafirmam suas críticas a psicanálise e trazem o corpo sem órgãos como um dado 

importante na busca por rever o ser humano. Seguindo a linha de Artaud, rompem com 

uma visão ocidental, especialmente com padrões de vida europeus. 

 
Por que não caminhar com a cabeça, cantar com o sinus, ver com a pele, 

respirar com o ventre, Coisas Simples, Entidade, Corpo pleno, Viagem 

imóvel, Anorexia, Visão cutânea, Yoga, Krishna, Love, Experimentação. 

Onde a psicanálise diz: Pare, reencontre seu eu, seria preciso dizer: 

vamos mais longe, ainda não encontramos nosso corpo sem órgãos, não 

desfizemos suficientemente nosso eu” (DELEUZE e GUATTARI, 

1996b, p.11). 

 

 Nessa citação Deleuze e Guattari fazem alusão direta a Krishna, como exemplo de 

possibilidade mística, relacionado à Yoga, a experiências transcendentais. Da mesma 

forma eu consigo ver em alguns aspectos da mítica hindu, a qual pertence Krishna, 

leituras que se conectam com a idéia do corpo sem órgãos, como o corpo em êxtase 

encontrado especialmente na personagem hindu de Caitanya Mhaprabhu, que será 

aprofundada no próximo item  deste capítulo.  Aqui  há  um  ponto  de  convergência  que 

merece ser ampliado, na tentativa que se possa vê-lo, enquanto a proposta deste trabalho, 

englobando a teoria e a prática. 

 Quando proponho entrar diretamente com estas questões na prática, como vinha 

descrevendo no primeiro capítulo, encontro a possibilidade de, a partir da repetição de 

ações físicas, que a princípio são movimentos que se repetem, a partir da sistematização 

de sequências de exercícios e de sensações e atmosferas, encontrar uma espécie de transe, 
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que aparece como referência também na biodanza, a partir da música, e de uma dança 

livre. Entendo o transe e o êxtase como similares, já que são descritos na literatura 

védica
20

 como sintomas de um mesmo estado, apresentado por algumas personalidades 

como Caitanya Mahaprabhu. 

 

2.3 – Caitanya Mahaprabhu e o corpo em êxtase 

 

 Convoco aqui minhas mitologias pessoais e minhas experiências tanto no campo 

do teatro, com práticas que partiram dos princípios da Antropologia Teatral, como no 

campo da mitologia e ritualística hindu, a partir de incursões na filosofia védica a partir 

do contato com a ISKCON (Internacional Society for Krishnas Consciensous), conhecida 

como movimento Hare Krsna, a fim de esclarecer agora, a relação que faço entre o corpo 

sem órgãos artaudiano e aspectos da mítica hindu, a partir da figura de Caitanya 

Mahaprabhu. 

 A religião védica, mais precisamente a Gaudya Vaishnava 
21

, ganhou uma nova 

força no século XVI com o mestre Caitanya Mahapabhu e foi amplamente difundida no 

Ocidente no século XX, mais precisamente na década de 60 e 70, pelo guru indiano 

Swami Prabhupada, fundador da ISKCON e tradutor de significativas obras da literatura 

sagrada indiana, livros ligados a espiritualidade e cultura, com práticas rituais milenares . 

 Caitanya viveu na Índia no século XVI, segundo a filosofia védica, e é 

considerado a encarnação de Deus, Krishna, para esta era. Uma de suas missões foi 

revelar a todos os ensinamentos contidos nas escrituras védicas, difundindo o Hari Nama 

Sankirtana, que consiste em cantar e dançar o maha mantra Hare Krishna
22

 . Ele difundiu 

esta prática num ato de transgressão social levando várias pessoas para dançar e cantar 

nas ruas da Índia e este conhecimento, que estava restrito a poucos iniciados de uma  elite 

religiosa, foi revelado a todos, de todas as castas. A partir dele diversos iniciados seguem 

cantando este mantra de várias formas, acreditando ser esta a chave 

para o encontro com a divindade superior. 

                                                 
20

 Relacionada a religião antiga da Índia, que tem como base livros sagrados denominados Vedas. 
21

 Linha filosófica dos adoradores de Vishnu. 
22

 O sufixo maha significa muito maior do que grande. Este seria, então, o maior de todos os mantras. 
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Figura 17 – Caitanya Mahaprabhu dançando em êxtase 

 

 Segundo o antropólogo Victor Turner, em sua obra O Processo Ritual, estrutura e 

antiestrutura, Caitanya Mahaprabhu é um dos responsáveis pelo grande movimento 

religioso chamado bhakti
23

, que se estendeu pela índia nos séculos XIV aos XVII. Turner 

(1974) compara Caitanya a São Francisco de Assis ao trazer aspectos observados por ele 

em culturas ritualísticas diversas: a liminaridade e o sistema de comunitas, uma 

mobilidade de relação e função social. Caitanya, assim como São Francisco, estaria neste 

estado liminar, vivendo segundo suas crenças naquilo que o autor chama de comunitas de 

afastamento ou retiro. 

 Os estados liminares encontrados por Victor Turner em alguns ritos da tribo 

Ndembo, da África Central, por exemplo, são apresentados por ele na mesma obra a fim 

de exemplificar a liminaridade. A partir do pensamento do antropólogo Van Gennep
24

, 

Turner nos mostra características de rituais de passagens, de ritos que acompanham as 

mudanças do indivíduo no grupo, sejam elas de posição social, estado ou de lugar. 

Segundo Turner: 

 

Os atributos da Liminaridade, ou de persone (pessoas) liminares são 

necessariamente ambíguos, uma vez que esta condição e estas pessoas 

furtam-se ou escapam à rede de classificações que normalmente 

determinam a localização de estados e posições num espaço cultural. As 

entidades liminares não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as 

posições atribuídas e ordenadas pela lei, pelos costumes, convenções e 

                                                 
23

 Bhakti em sâncrito significa devoção é um dos caminhos básicos prescritos pelo hinduísmo. 
24

 O antropólogo francês Charles- Arnold Kurr Van Gennep (1873 – 1957), é conhecido por seus estudos 

sobre rituais de passagem em tribos e povos diversos. 
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cerimonial. Seus atributos ambíguos e indeterminados exprimem-se por 

uma rica variedade de símbolos, naquelas várias sociedades que 

ritualizam as transições sociais e culturais. Assim, a liminaridade 

frequentemente é comparada à morte, ao estar no útero, à invisibilidade, 

à escuridão, à bissexualidade, às regiões selvagens e a um eclipse do sol 

e da lua. (TURNER, 1974, p.117). 

 

 Seria o corpo sem órgãos o corpo da persona liminar? Um estado de passagem, 

transição, um eterno estado de mudanças, que vai sempre ao avesso revelando as 

intensidades interiores e sempre aberto a possibilidades de ser novo? 

 Vejo Caitanya Mahaprabhu como uma figura mítica e liminar. A liminaridade em 

Caitanya está em sua vida de renuncia e reclusão, como podemos observar na coleção de 

livros intitulada Srí Caitanya Caritamrta. Publicada pela BBT (Bhaktivedanta Book 

Trust), editora dos Hare Krishnas, estes livros narram a biografia de Caitanya 

Mahaprabhu em sete volumes divididos em lilas (passatempos). Os dois primeiros 

volumes correspondem a Adi-Lila, a fase inicial desde o seu nascimento até o início de 

sua vida de religioso renunciado e peregrino. A segunda é Madhya-lila e trata das suas 

viagens por toda a Índia como mendicante, professor, filósofo e místico. E finalmente 

Anthya-lila, a fase final de sua vida onde ele vive em semi reclusão e mergulha em transes 

cada vez mais profundos de êxtases espirituais. Em cada fase é descrito seus estados 

corporais, apontando a relação entre a liminaridade e o corpo. 

 

A liminaridade é um corte transversal na realidade socialmente 

construída. Quando em situações limites o corpo sobre múltiplas 

desterritorializações perde rapidamente componentes territoriais que 

servem para posicioná-lo no espaço do dia-a-dia. Ele mesmo se 

desmembra, afrouxa os esquemas, libera seus componentes rígidos. O 

corpo se abre a uma intensidade maior de fluxos, torna-se uma borda, 

um excesso. [...] Na liminaridade o corpo desdobra-se em 

possibilidades, em devires e fluxos contínuos, o corpo é descentralizado. 

Não se cristaliza, ao contrário, flui, perpassa o espaço e é atravessado 

por múltiplas possibilidades (NÉSPOLI, 2004, p. 35- 36). 

 

 A abordagem dada por mim a este estudo se respalda principlamente no campo 

mítico e lida com referências a transes, êxtases e rituais, além de histórias que remetem a 

deuses e fenômenos transcendentais. Caitanya Mahaprabhu é visto, portanto, como uma 

personagem mítica, representando uma corrente religiosa e exercitando uma vida social 

ativa e questionadora. Os mitos hindus que circundam esta personagem são repletos de 

magia e poesia. 

 No capítulo 4 da Adi lila, volume 1, do Srí Caitanya Caritamrta, o Swami 

Prabhupada, responsável pela tradução, significados e edição da coleção nos dá 
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explicações sobre a crença de que Caitanya Mahaprabhu é uma encarnação de Krishna, 

com descrições objetivas de seu aparecimento, às quais são decisivas em minhas escolhas 

para o processo prático de encenação e para compreender as razões principais dos êxtases 

de Caitanya. 

 Na mitologia hindu, Krishna vem ao planeta Terra por volta de 5 mil anos atrás e 

durante sua passagem por aqui ele desfruta de passatempos com Srimati Radharani, que 

na verdade é a energia feminina da divindade. As razões confidenciais para o 

aparecimento de Caitanya estão diretamente ligadas aos passatempos de Radha e Krishna, 

repletos de aventuras amorosas e também de desilusões. Krishna teria escolhido aparecer 

como Caitanya para praticar o amor a ele mesmo e entender os sentimentos de Radharani 

por ele, considerados de mais puro amor transcendental. Assim ele poderia desfrutar de 

sua própria doçura e gozar da bem aventurança do contato consigo mesmo, buscando uma 

espécie de alteridade, a fim de entender seu próprio comportamento. Parte dos êxtases e 

transformações corporais de Caitanya Mahaprabhu acontecem exatamente pelo tamanho 

de sua devoção a Krishna, e o sofrimento por não tê-lo ao seu lado. Em alguns momentos 

de sua vida, então, ele se confunde com a própria Radharani, que sofre pela falta de 

Krishna, chegando a perder a fome, o sono, a passar dias em prantos e a desmaiar. Segue 

abaixo algumas descrições do Caitanya Caritamrta que descrevem tais eventos: “As 

emoções de Radharani ao ver Udhava correspondem exatamente aquelas de Sri Caitanya 

Mahaprabhu. Ele sempre se colocava na posição dela e, às vezes, achava que ele era a 

própria Srimati Radharani” (GOSWAMI, 1987b, p.155). Em outro trecho encontramos o 

seguinte “A tristeza produzida ao sentir saudades de Krishna exauriu a mente do senhor e 

reduziu a estrutura de seu corpo, mas ao sentir amor extático, Ele novamente ficava 

saudável e recuperado” (GOSWAMI, 1987b, p.99) ou “o senhor inconsciente caiu ao 

solo, sem sequer respirar. Então, de repente levantou-se fazendo um som muito alto” 

(GOSWAMI, 1987a, 760) e ainda  “Ele  não  parava  de manifestar transformações físicas 

de amor transcendental. Assim,chorava, tremia, ficava aturdido, transpirava, dançava com 

amor a Deus e emitia sons como o ribombar de uma nuvem “(GOSWAMI, 1987a, p. 111). 

 São inúmeras descrições onde Caitanya perde o controle do seu corpo, entrando 

em êxtase a todo instante, um exemplo de contato com outra ordem do corpo, com outras 

referências de pensamento, da mesma forma que também a busca por outra ordem do 

corpo dá luz ao pensamento de Artaud e mostram um corpo sem órgãos, impulsos 

desejantes, agindo desenfreadamente onde o corpo esbalda a realidade que vive e que 

acredita. Vejamos mais uma descrição destes estados em Caitanya Mahaprabhu: 
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Sri Caitanya Mahaprabhu corria a velocidade do vento, mas, de repente, 

ficou aturdido com êxtase e perdeu toda a força para seguir  adiante. 

Houve arrepio em cada um de seus poros cutâneos e, seu  cabelo eriçado 

parecia flores kadamba. O sangue e o suor não paravam de fluir de 

todos os poros de seu corpo, e, a não ser por um simples gargarejo 

produzido em sua garganta, não conseguia dizer palavra alguma. Os 

olhos do senhor umideceram, enchendo de lágrimas ilimitadas, como o 

Ganges e o Yamuna encontrando-se no mar. Todo seu corpo desvaneceu 

e assumiu a cor de um búzio branco, e então Ele passou a estremecer, 

como as ondas do oceano. Enquanto tremia dessa maneira, Sri Caitanya 

Mahaprabhu caiu no chão (GOSWAMI, 1987b, p.190 – 191). 

 

 
Figura 18: Caitanya Mahaprabhu sente saudades de Krishna 

 

 Outro trecho classifica as mudanças corporais durante este processo de êxtase e 

enumera: “As dez transformações físicas resultantes da saudade de Krishna são 

ansiedade, vigília, agitação mental, magreza,  falta de asseio,  conversa de louco,  doença, 

loucura, ilusão e morte” (GOSWAMI, 1987, p.173). 

 Esse é considerado um aspecto da filosofia védica muito profundo e que não se 

trata com frequência, pois é muito passível de entendimentos deturpados, tanto em 

relação aos passatempo de Radha e Krishna, como em relação aos transes e ao êxtases de 

Caitanya Mahaprabhu. 

 Na visão do filósofo e historiador das religiões, Mircea Eliade, podemos olhar 

para estes eventos com o pressuposto mítico, onde “o mito é uma realidade cultural 

extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada através de perspectivas 

múltiplas e complementares” (ELIADE, 2007, p.11). A partir deste autor, coaduno com  
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uma dessas possibilidades, que trata os mitos como “aqueles que descrevem as diversas, e 

algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado, ou do sobrenatural, no Mundo” 

(ELIADE, 2007, p.11). O mito é, portanto, vivo e as histórias que contam são reais na 

medida em que são responsáveis pelo contexto que vive as pessoas que neles acreditam 

ou se baseiam. Com referência nas culturas primeiras, a idéia do sagrado é vista como 

uma realidade muito comum ao início da humanidade, quando a oposição 

sagrado/profano pode ser claramente percebida. “O homem das sociedades arcaicas tem a 

tendência para viver o mais possível o sagrado, ou muito perto dos objetos consagrados” 

(ELIADE, 1992, p. 17). 

 O sagrado revelaria, portanto, o numinoso, palavra derivada de numens que 

significa de deus, e se manifesta a partir de uma hierofania que significa ato de 

manifestação do sagrado. Segundo Eliade: 

 
O homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta 

como algo absolutamente diferente do profano. A fim de indicarmos o 

ato de manifestação do sagrado, propusemos o termo hierofania”  

(ELIADE, 1992, p. 17). 

 

 O mito prevê, portanto, leituras diversas e em muitos casos está ligado às esferas 

artísticas, por sua dimensão sensível. Quando a bailarina e professora do curso de Dança 

da UFRN, Larissa Tibúrcio, por exemplo, escreve em sua tese, que versa sobre a dança 

Butô, sobre os mitos, se aproxima de meu processo de criação e da forma como tratei a 

questão mítica. Ela diz: 

Essa dimensão sensível dos mitos e que se manifesta pela força do  ritual 

faz-nos vivenciar uma experiência arrebatadora de um corpo  mítico, 

conectado com os deuses, com  os  nosso  ancestrais,  com  as   forças da 

natureza e que de certo modo é capaz de reincrever a  cultura, não se 

fixando à referência de um código cultural único. (TIBÚRCIO, 2004, 

p.59) 

 

 Portanto, abordar Caitanya com esse olhar mítico-religioso nos permite não fazer 

considerações relacionadas ao que há de real ou irreal em sua história, mas o movimento 

que isto provoca, as intensidades dos estados descritos e como isso pode chegar ao corpo 

do ator. Minha intenção aqui não é entender e decifrar estes êxtases, mas sim de encontrar 

nesse viés místico e transcendental das transfigurações do corpo, aspectos da poética 

artaudiana ligados ao corpo sem órgãos. 
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2.4 – A inserção na cena de um tempo mítico e ritual 

 

 

 Após seis meses trabalhando exercícios e sequências, encontrei uma dinâmica de 

ensaio que me conduziram a meu momento de criação. A partir deste momento minhas 

práticas passaram a ser uma dança livre que envolvia a repetição de músicas e de 

movimentos. Conforme já me referi, trabalhei com duas bases musicais que durante o 

processo conduziram mais fortemente minha dança, o batidão eletrônico e o mantra 

indiano, considerados aqui a minha chave, juntamente com o ritual de preparação 

corporal, a chave para entrar no campo mítico de criação. 

 Uma das possibilidades que encontramos para vislumbrar uma cena que 

possibilitasse esse diálogo do corpo sem órgãos com os aspectos levantados acerca do 

corpo em êxtase é o topo do mythos, que segundo o performer e pesquisador Renato 

Cohen seria uma transfiguração do sagrado. Tratando de seu trabalho artístico o autor 

coloca: 

 

Procuramos operar no trabalho prático - oficinas, encenação, 

laboratórios, vivências – um universo nomeado como esquerda, 

irracional, do mythos, que aparentemente se contrapõe ao território do 

logos (COHEN, 2004, p. 61). 

 

 

 Suas experiências se voltam exatamente para buscar esse sagrado a partir da arte, 

desenvolvendo procedimentos que entrecruzam paradigmas, trabalhando, por exemplo,  

“o estranhamento como chave de tráfego entre esses universos (mythos/logos, 

consciente/inconsciente) e uma busca: a do campo numinoso (numens = poder de Deus), 

dos  epifenomenos, enquanto representação” (COHEN, 2004, p. 62). 

 Propondo  um  processo  de  criação através de vivências e experiências voltadas a 

experiência do artista enquanto corpo-existência, esta atmosfera mítica e ritual aparece 

como possibilidade de experimentação. 

 
Na esfera das artes, o ritual surge enquanto campo de experiências e 

rupturas com os limites corporais, evento de re-criação corpórea da 

realidade. É também um modo de perceber a unidade entre as 

linguagens artísticas, as matérias de expressão corporal e os recursos da 

memória. Na cena contemporânea o ritual coloca o corpo, a memória e a 

transmutação de códigos como os elementos principais da criação 

(NÉSPOLI, 2004, p. 14). 
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 Artaud já valorizava a atmosfera ritual do teatro, percebendo em outras culturas, 

como os índios mexicanos Tarahumaras, por exemplo, outras possibilidades de se 

visualizar a vida e as relações humanas, sempre ressaltando a relação entre a magia do 

teatro e o corpo do ator. Segundo Artaud: 

 
Saber antecipadamente que pontos do corpo é preciso tocar significa  

jogar o espectador nos transes mágicos. É dessa espécie preciosa de  

ciência que a poesia no teatro se desacostumou. Conhecer as 

localizações do corpo é, portanto, refazer a cadeia mágica. E com o  

hieróglifo de uma respiração quero reencontrar uma idéia de teatro 

sagrado (ARTAUD, 1999, p.172-173). 

 

 

 A maneira como Artaud apresenta, em sua obra literária, o seu pensamento sobre o 

corpo do ator, nos ajuda a entender que quando tratamos do corpo sem órgãos, o termo se 

articula com toda sua teoria e que eu destaco principalmente essa idéia de um teatro ritual 

e mágico que serviu, inclusive, de inspiração para Grotowski e Barba. “A exemplo da 

antropologia moderna, Artaud também procura na magia primitiva os indícios de uma 

racionalidade e de uma outra ciência, e não apenas uma vaga inspiração imaginária” 

(QUILICI, 2004, p.46). 

 No momento em que eu, enquanto artista permito-me encontrar a partir do meu 

corpo uma liberdade de criação, quando proponho investigar as diversas nuances de 

aquisição de comportamentos, observando tanto as relações sociais, que muitas vezes são 

relações de poder impostas e que agregam a meu corpo um modo de viver; biológicas, de 

caráter mais físico e sensitivo; e espirituais, ligadas ao sobrenatural, ao sagrado, ao 

numinoso e ao mítico, sinto-me dialogando com o corpo sem órgãos e a cena ritual. 

 Em meu processo prático estas questões estão presentes desde o início quando, a 

partir de uma prática corporal energética,  investigo  estados,  sensações  e  ações  que  me 

ajudam a me perceber enquanto múltiplo, capaz de realizar práticas multireferenciais e 

transculturais. Entrar neste segundo momento da prática que denominei corpo sem órgãos 

e cena ritual foi dar um passo adiante nestas reflexões e tentar articular aquilo que poderia 

contribuir para evidenciar estas relações. 

 Depois de alguns ensaios trabalhando nesta perspectiva, de dançar livremente dois 

tipos de músicas totalmente diferentes, foi se delineando para mim a cena que poderia se 

configurar desta prática. Não havia construção de personagem, havia a necessidade de 

uma persona, que era o dançarino, ou o xamã, minha presença trabalhada na perspectiva 

de, a partir do corpo, mexer com intensidades e desejos, chegar a um campo mítico 
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pessoal, que se apresentasse de forma desorganizada, que mostrasse um corpo sem 

órgãos, uma cena aberta, com ênfase nas sensações e atmosferas e ao mesmo tempo 

trouxesse a referência de Caitanya Mahaprabhu como força para se viver este corpo 

paradoxal e intenso, uma poética aberta, um jogo entre sagrado e profano, entre arcaico e 

contemporâneo. 

 A disciplina foi essencial para a continuidade do trabalho, e também a parte 

profilática da preparação corporal, devido a meu problema de coluna. As dores na coluna 

parece que me acompanharão por algum tempo, e sempre que continuar este trabalho terei 

de me cuidar. Portanto, a cada ensaio realizava um alongamento tendo como principal 

referência o Método Dança-Educação Física. A partir dos exercícios propostos por Claro 

(1988) na parte denominada por ele de profilaxia do movimento, selecionei alguns 

alongamentos e realizava no início e no fim de cada ensaio. 

 A utilização do Método Dança-Educação Física, acontece de forma objetiva e 

principalmente a partir de leituras e modelos encontrados no livro de mesmo nome. 

Participei de algumas vivencias também desse método em aulas com o Grupo de Dança  

da UFRN, em práticas da base de pesquisa GECARTE
25

  e em aulas do curso de 

Educação Artística da UFRN. São também contribuições as articulações que o autor e 

criador do método nos apresenta entre técnicas ocidentais e orientais, relacionadas a 

praticas corporais. Portanto, não era um mero alongamento, mas uma referência, um 

início que estava integrado enquanto ritual. A partir daí colocava a música e iniciava 

minha dança livre. 

 Nos primeiros ensaios optei por explorar mais os mantras indianos, pois naquele 

momento eu sentia a necessidade do ritual, pelo que de mais próximo eu conhecia de um 

ritual, ligado a esta atmosfera do sagrado. A utilização do mantra indiano me ajudava a 

entrar em uma atmosfera diferente do meu cotidiano, que sugeria movimentos circulares, 

leves, giros, sinuosidades do corpo. Nessa dança apareciam também alguns clichês como 

reverências com as mãos e as mãos ao alto como em um ato de oração. 

 Outra referência forte era a dança dos Hare Krishnas, que realizam alguns passos 

em danças devocionais e que eu repetia ao som do mantra. É interessante observar que 

estas referências surgem depois de minha prática, já quando elas se repetem e passam a se  

 

 

                                                 
25

Grupo de estudos em Corpo, Arte e Educação, do Departamento de Artes da UFRN, coordenado pela 

Profa. Teodora Alves e que hoje funciona como CIRANDAR, Grupo de Estudos em corpo, dança e 

processos de criação, sob a coordenação da Profa. Karenine Porpino. 
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tornar elementos de minha dança, que somados a outros elementos criados se juntam em 

uma coreografia cênica ou partitura de ações que aos poucos vão sendo mais 

detalhadamente trabalhadas. Sendo assim, a primeira fase de criação se deu com ênfase 

nos mantras indianos e na atmosfera ritualística suscitada por eles. 

 Já o batidão eletrônico, nesse caso mais especificamente a drag music, sugeria 

uma parte mais pesada de minha prática, ligada diretamente a uma exaustão do corpo. 

Movimentos mais rápidos, giros rápidos, fragmentação do corpo com movimentos de 

articulações, trabalho com níveis e interação total com a música. Foi uma transição 

natural passar da maior utilização de uma música para a outra. Algumas músicas do 

batidão utilizadas por mim seguiam uma tendência da música eletrônica como o trance
26

, 

de provocar estímulos no corpo que o levam a dançar e a experimentar 

sensações cinestésicas. Em meu caso pretendia levar isso ao extremo e era bastante 

estimulado a isso pela música. Em meus diários de trabalho encontro descrições 

interessantes referentes a estes momentos que foram bastante marcantes: 

 

Nesse dia pude dançar por mais de uma hora e perceber que o principal 

desta dança é que ela não pára, ou seja, o foco está em realçar a vida, a 

pulsação, a energia, a respiração, que não param,  como se realmente a 

vida nunca parasse. Essa prática se configurou neste dia em uma dança 

“eterna” e talvez por isso mítica, talvez quem sabe eu permaneça até 

hoje dançando naquela sala e outros irão lá dançar comigo, assim como 

neste dia eu posso ter dançado com outros b que por lá também ficaram. 

Neste dia percebi também que as sequências vem e vão, as ações 

também, mas fica a vida, e que essa dança é feita de idas e vindas a todo 

momento e que essa abertura tem tudo a ver com o corpo sem órgãos, 

sem organização, sem prioridades (Sandro Souza Silva, Diário de 

Trabalho, 1 de Dezembro de 2010). 

  

 A partir das práticas percebo as possibilidades de articulação e de criação de cena. 

Meu foco são as atmosferas e as ações físicas. As sequências de exercícios estão ainda 

presentes, diluídas nas práticas enquanto princípios e linguagem corporal e também em 

momentos em que naturalmente retomo exercícios a partir da própria criação. 

 Conforme vou repetindo este procedimento com as músicas, variando uma e outra, 

as ações vão se tornando mais precisas e recorrentes. Eu então registro com fotos e 

filmagens a fim de marcar algumas imagens de  movimentos  e  poder  ter  uma visão  
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 Vertente da música eletrônica marcada pelas batidas repetitivas e pelas melodias progressivas. 
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externa. As filmagens realizadas nesta fase foram feitas por mim mesmo e as fotos por 

pessoas convidadas a assistirem o ensaio. 

 Começa a surgir então um roteiro de encenação. Possuo duas polaridades de 

intensidades, uma ligada à transgressão, ao contemporâneo, à alta velocidade, a um êxtase 

do corpo envolto a substâncias e ambientes inebriantes, como às raves, as festas, um 

universo de tribos urbanas, como é o próprio caso das drag queens, que é o artista autor 

das músicas que utilizo. E outro ligado ao transcendente, ao mítico, a uma suavidade de 

movimentos, mas que possui o mesmo efeito inebriante, envolto a êxtases místicos e 

transfigurações do corpo. O fato de o processo estar seguindo uma linha de pensamento 

com esta ênfase no corpo e no ritual, em novas ordens e possibilidades de utilização deste 

corpo e de configuração da cena, me faz observar nestes dois pólos a atmosfera ritual, o 

topo do mythos e o corpo sem órgãos. 

 Depois de um tempo experimentando a criação a partir da música, percebi a 

necessidade de incorporar ao processo outros elementos que dessem espaço a outras voze, 

e a todo o material pesquisado em outras fontes durante o processo, como textos e 

imagens. Uma parte deste material como o poema Para Acabar com o Julgamento de 

Deus, e o também poema Srí Caitanya Caritamrta, foi utilizada por mim anteriormente 

em disciplinas de dança e performance, cursadas no primeiro ano do mestrado, onde 

vivenciei curtos processos criativos, mas que conseguiram unir-se a esta fase de meu 

processo cênico-investigativo, aprofundando questões como o ritual e o diálogo entre 

linguagens artísticas. Reservo este espaço agora para descrever estas experiências, 

inserindo-as na composição do meu roteiro de cenas que em outra etapa serão trabalhadas 

como sequência. 
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2.5 – Um jogo com o teatro antropológico, a dança-teatro e a performance 

 

  2.5.1 - Performance e cultura 
 

 A disciplina Performance e Cultura oferecida pelo Programa de Pós-graduação 

em Artes Cênicas da UFRN foi um dos espaço onde vivenciei este processo de criação, 

mais especificamente uma experiência prática com a performance. Logo no início 

realizamos um procedimento lançado pela Prof.a Dr.a Naira Ciotti
27

, chamado por ela de 

travessia. Durante esta primeira travessia, a indicação era caminharmos de um lado a 

outro da sala repetindo nosso nome, RG, e outros dados pessoais em voz alta, trabalhando 

um procedimento relacionado à identidade, uma questão que explorava a referência 

autobiográfica e outros contextos como o campo pessoal. Segundo Cohen “exemplos 

deste imbricamento entre campo ficcional e real, trespassando a fronteira arte/vida, são 

inúmeros no caminho da avant garde e contracultura (ponto focal dos 

hapennigs/performances) (COHEN, 2004, p.60) . Ou seja, os temas autobiográficos são 

recorrentes e utilizados comumente como procedimentos de criação, sendo inclusive o 

foco de diversas performances. Um de seus objetivos é questionar as fronteiras entre o 

real e o ficcional. Ao citar suas experiências em oficinas e na condução de espetáculos o 

autor coloca que uma das direções em que se desdobra o seu trabalho é “exatamente este, 

descrito como trabalho de contexto pessoal, imbricando relações arte/vida, através de 

dinamismos sobre mitologia/leitmotiv pessoal, delineamento de idiossincrasias e 

composição de personas auto-referentes” (COHEN, 2004, p.70) 

 Desde o início a sensação que tive ao realizar a travessia foi de um ritual. 

Simplesmente pelo fato de estarmos reunidos, realizando uma mesma atividade que ia se 

repetindo. Andávamos pela sala de um lado a outro repetindo números, falando-os em voz 

alta. Encontro a descrição de um procedimento de travessia no livro Work in Progress na 

Cena Contemporânea, de Renato Cohen, onde ele descreve uma travessia em câmera 

lenta com o objetivo de causar um estranhamento de motricidade nos atores/performers 

em um de seus processos de criação.Segundo Cohen: 

 

Repertório de tradição budista (meditação ativa realizada com os olhos 

semi-cerrados), a travessia é também repertório de Bob Wilson 

(trabalhos iniciais da fundação Byrd Hoffman com grupos de fronteira - 

autistas, surdo-mudos, cegos) e inúmeros outros grupos. (COHEN, 

2004, p.73) 
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Profa. Dra. do departamento de artes da UFRN 
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 Experimentei em minha travessia como o processo se desencadearia em meu 

corpo e destaco a postura e a atitude corporal como importantes em todo o processo 

vivenciado nesta disciplina. Este pareceu, inclusive, ser um dos objetivos desta disciplina, 

entender como se desencadeia o processo e de que arte estamos falando ao tratar de 

performance. Para isso entramos em contato com um texto de autoria da própria 

professora que lemos e discutimos em sala. O texto traz conceitos básicos e um percurso 

histórico da performance. Segundo a autora: 

 
A performance arte é considerada por muitos artistas e teóricos como 

um campo aberto onde as fronteiras entre as diversas linguagens  

artísticas são constantemente borradas, uma plataforma para colocar  em 

cena novos ambientes, corpos e sensibilidades. (CIOTTI, 2008). 

  

 Essa descrição despertou meu interesse pelo fato de que sou do campo do teatro, 

mas ao mesmo tempo venho buscando uma cena que misture as linguagens, como, por 

exemplo, o teatro, a dança e a performance, o que fez com que, durante minha trajetória, 

buscasse referências como a Antropologia Teatral de Eugenio Barba. O corpo enquanto 

desencadeador de processos artísticos e as suas possibilidades de utilização, aproxima 

meu trabalho deste entendimento da performance, possibilitando a realização de um teatro 

mais voltado ao corpo do ator, além de investigar as possibilidades diversas de 

entendimento da cena e dos processos de criação. 

 Nesta disciplina a turma também entrou em contato com os trabalhos de artistas e 

autores, do campo da performance. Além da possibilidade de borrar as fronteiras entre as 

linguagens e as possibilidades de utilização e inserção do corpo na cena, me chamou 

também a atenção a questão do ritual presente na performance, principalmente, pela 

transformação do espaço, pela ativação de sensações no corpo e pelo estudo das culturas. 

Conheci, a partir do texto de Ciotti (2008), autores da performance, do teatro e da 

antropologia que relacionam estudos acerca de ritual e performance, promovendo uma 

interseção entre estas áreas e destacando resultados de suas pesquisas teóricas e práticas. 

Encontro então novamente o antropólogo Victor Turner como um dos principais autores 

que tratam desta questão, citado por Ciotti (2008), reforçando a questão liminar já 

colocada anteriormente e esclarecendo de que forma a arte pode utilizar deste parâmetro. 

De acordo com a autora: 
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Arte e ritual, para Turner, são gerados em áreas de liminaridade, 

condições fixas que se abrem ao fluxo das mudanças, reorganizações 

mentais e sociais. Ao contrário das sociedades primitivas, que 

produzem ritos de passagem, as sociedades contemporâneas, 

fragmentadas, produziriam rituais como fenômenos liminais, fora dos 

processos normativos de experiência vivida. Nos anos 80, as idéias de 

Turner serão retomadas pelo lingüista e crítico russo Mikhail Bakhtin 

(1895-1975) nos conceitos de dialogismo e heteroglossia, ou seja, dar 

vozes contrastantes na experiência teatral (CIOTTI, 2008). 

 

 Encontro este conceito de liminaridade, como já mencionado antes, em Turner 

(1974), onde o autor diz: 

Van Gennep mostrou que todos os ritos de passagem ou de transição 

caracterizam-se por três fases: separação, margem (ou “limen”, 

significando limiar em latim) e agregação. (...) Durante o período limiar 

intermédio, as características do sujeito ritual (o “transitante”) são 

ambíguas; passa através de um domínio cultural que tem poucos, ou 

quase nenhum, dos atributos do passado ou do estado futuro (TURNER, 

1974, p. 116/117). 

 

 Relacionando diretamente com o teatro vemos que 

 
O processo liminar aparece como uma espécie de subversão à  estrutura 

passada, como um caos que se instaura, trazendo um novo campo de 

possibilidades. Ele atua sobre as estruturas estabelecidas, afrouxando-as 

desestabilizando-as e transformando- as. Na liminaridade a realidade é 

convertida em possibilidades (NESPOLI, 2004, p. 07). 

 

 A partir do texto de Ciotti, inicio estas interseções e entro em contato com 

pesquisadores importantes como Victor Turner e Richard Schechner. Seguindo o caminho 

do texto posso destacar também a parte histórica, que fala um pouco da origem da 

performance como arte específica, mostrando que ela é oriunda das artes visuais e não do 

teatro, mesmo sendo hoje altamente ligada a este último. Citando Cohen, Ciotti coloca 

que segundo o autor, 

a performance, tanto conceitual quanto praticamente, advém de artistas 

plásticos e não de artistas oriundos do teatro. Para citar alguns exemplos: 

Andy Wahrol, Grupo Fluxus, o artista multimídia americano Alan 

Kaprow, o artista plástico americano Claes Oldenburg e o escultor 

alemão Joseph Beuys (1921-1986). No Brasil, Lygia Clark, Hélio 

Oiticica, o pintor e performer Ivald Granato, o pintor e performer José 

Roberto Aguilar, o arquiteto e artista plástico Guto Lacaz, entre outros 

(CIOTTI, 2008) . 

 

 Talvez esta questão explique um pouco o forte envolvimento corporal do artista na 

performance já que o artista visual, geralmente, mantém um certo  distanciamento  da  sua 
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obra. Com o advento da performance este pôde se expressar a partir de sua presença 

corporal ou envolvendo o corpo do público. 

 Em contato com a obra da artista brasileira Lígia Clark, mais especificamente a 

baba antropofágica, vivenciada também pela nossa turma, posso exemplificar essa 

sensação corporal. A obra de Lígia Clark segue a arte neoconcreta e a partir de 

determinado período estabelece a busca pela sensibilização e a poética do corpo. A 

atuação desta artista se dá no século XX, dos anos 40 aos anos 80. Na baba antropofágica, 

um grupo prende um carretel de linha entre os dentes e vai desenrolando a linha babada 

sobre um colega deitado e de olhos fechados. Na intervenção do carretel de linha preso na 

boca, e ao mesmo tempo, com nosso próprio movimento de puxar aquela linha, primeiro 

para cima de nós e depois para cima do corpo do colega, sinto como um lançar-me sobre 

mim e sobre os outros. Um momento vivenciado de corpo inteiro. 

 Em meu corpo vivi momentos inteiros também durante as travessias. Uma espécie 

de exercício simples, mas que pode ser vivido de forma intensa, ritualística. Um exemplo 

foi outra travessia que realizamos em uma aula posterior, mas com indicações diferentes. 

Com essa aula considero que foi iniciada a primeira criação prática de nossa performance. 

 Neste exercício fomos orientados a caminhar de um lado a outro da sala, sendo 

que desta vez contando, datando e circulando, com um lápis ou caneta, todas as cicatrizes 

do nosso corpo. Esta simples indicação me levou a interagir comigo de forma distanciada, 

uma relação sujeito-objeto, ou mesmo sujeito-sujeito, mas que foi vivenciada 

solitariamente e unicamente. Nesta travessia iniciei o que seria o processo de criação de 

minha performance, uma parte autobiográfica como era a proposta dada a todos.  Indicada 

a escolha de uma das cicatrizes, me marcou bastante a data do meu nascimento, com a 

cicatriz do umbigo. A indicação também era de que pudéssemos criar uma movimentação 

relacionada com as vivências que resgatamos com as cicatrizes, uma movimentaçãolivre. 

 Inicialmente realizei movimentos imaginando que estava dentro do útero de minha 

mãe, uma posição fetal, com poucos movimentos. Depois passei a explorar o que teria 

sido o momento de meu nascimento. Posteriormente em casa, numa das vezes em que o 

processo chegou a mim fora do espaço das aulas, refletindo sobre elementos deste dia, 

relembrei alguns fatos referentes ao dia do meu nascimento, realizando uma pesquisa. O 

dia de meu nascimento, oito de dezembro, é também o dia de Nossa Senhora da 

Conceição,  que  no  sincretismo  religioso  brasileiro,  entre  catolicismo  e  candomblé, é 
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Iemanjá. Relembrei também os dados de minha certidão de nascimento, configurada de 

modo diferente das certidões atuais, com informações como hora de nascimento, nome do 

pai, da mãe, local e testemunhas. Pensando que estas informações poderiam de alguma 

forma ser utilizadas na performance, construí em minha mente, como num computador, 

uma pasta de possibilidades, contidas nela diversas referências. Além das informações da 

certidão de nascimento e do sincretismo religioso do dia, trouxe também o fato de que 

neste dia nasceu o músico norte-americano Jim Morrison, trazendo junto com isso toda a 

mítica que envolve a imagem e a carreira desse artista 
28

. Nesta pasta caberiam ainda 

músicas, imagens, links com idéias próximas a ele como drogas, alucinações, xamanismo, 

etc. 

 Diretamente ligada a idéia do nascimento esteve a morte, não só na mítica de 

Morrison, mas também pela morte do músico inglês Jonh Lennon, assassinado por um fã 

em 8 de dezembro de 1980, enquanto eu assoprava a velinha de 2 anos de vida.  O dia de 

meu nascimento, portanto, me possibilitou essas relações: dia de Nossa Senhora da 

Conceição que no sincretismo entre catolicismo e candomblé é Iemanjá, dia do 

nascimento de Jim Morrison e da morte de Jonh Lenonn.  Por mais que estas 

informações não tenham sido usadas diretamente na performance, transformadas e 

repensadas, foram importantes enquanto construção do processo. Entretanto as aulas 

continuavam e o processo recebia outras provocações, como no caso da utilização de 

procedimentos e propostas dadas pela professora. 

 A partir de então se iniciou outra fase da disciplina, onde a articulação do 

pensamento passou de auto-referente para atuar em três vertentes: performance, política e 

universidade. Lemos juntos um texto de Diana Taylor, coordenadora do Instituto 

Hemisférico de Performance e Política, tratando de diversos assuntos relacionados a 

performance e política, complementando o primeiro texto e continuando as conceituações 

de performance. 

 Articulados ao texto vimos vídeos de performances realizadas no encontro 

realizado pelo mesmo Instituto Hemisférico em Bogotá, Colômbia, em 2009. Estas 

referências me possibilitaram pensar a performance em um contexto mais político e social 

e  que  este  corpo  do  artista  que  encontrei  de  forma  prática  e vivencial, tanto na baba 

 

 

                                                 
28

 O cantor e compositor Jim Morrison (1943 - 1971) traz em suas músicas revelações alucinógenas ligados 

a experiências xamanicas que ele vivenciou. Para mais informações assistir ao filme The Doors – o filme, 

uma produção americana de 1991, dirigida por Oliver Stone com Val Kilmer no papel de Morrison. 
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antropofágica, como nas travessias, me parecia agora já um outro corpo, também político 

e social. Essas relações entre corpo e sociedade podem ser pensadas aliadas, por exemplo, 

a uma visão de corpo não apenas biológico, mas também um corpo social. 

 Encontramos na noção artaudiana do corpo sem órgãos esta relação como uma 

multiplicidade de significados e ligada diretamente com a estrutura político-social. 

Segundo Quilici 

Na poética artaudiana a palavra „organismo‟ não designa propriamente 

uma estrutura biológica, mas essa operação social que se faz sobre o 

corpo, essa operação de canalização de suas forças e de seus apetites, de 

recorte e ligação de seus fluxos, de mapeamento de seus fenômenos 

(QUILICI, 2006, p. 201). 

 

 Percorremos um caminho em direção a abordagem política da performance 

pesquisando manifestos escritos por autores ou artistas que podiam contribuir com nossa 

criação. Nesse sentido encontramos outra idéia de ritualização, uma espécie de 

performance urbana e revisitadora da estrutura dos ritos e mitos ancenstrais da 

humanidade, mas que direciona para um outro canal, como a própria idéia de ritual 

encontrada em texto do diretor polonês Jerzy Grotowski que veremos a seguir. 

 Passamos então a trabalhar esta idéia de manifestos, somando em nosso processo 

criativo duas indicações, uma autobiográfica e uma política. A idéia de política que vinha 

à minha cabeça era sempre ligada a algum acontecimento de impacto social, e a 

articulação que eu buscava criar entre isso e a performance era de algo contestador, 

principalmente em se tratando de um manifesto.  O que aconteceu foi que as idéias não 

ganhavam vida e o processo ia seguindo sem novas direções. Com o decorrer das 

discussões realizadas em sala e de estudos pude conhecer manifestos criados por artistas e 

relacionei isto diretamente com os manifestos de Antonin Artaud, onde ele apresenta 

momentos férteis de sua produção literária com textos como os Manifestos do Teatro da 

Crueldade I e II e o Manifesto por um Teatro Abortado, por exemplo. 

 Entretanto um texto de Artaud que traduziu muito de minha intenção performática 

foi o texto intitulado O Teatro, Antes de Tudo Mágico e Ritual, onde o autor coloca: 

 
O teatro é antes de tudo, ritual e mágico, isto é, ligado a forças, baseado 

em uma religião, crenças efetivas, e cuja eficácia se traduz em gestos, 

está ligada diretamente aos ritos do teatro que são o próprio exercício e 

a expressão de uma necessidade mágica espiritual (ARTAUD, 2006, p. 

75). 
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 A questão é que, mesmo diante do manifesto, não queria abandonar a idéia de 

trabalhar com as referências autobiográficas, situadas até então no dia de meu 

nascimento. Entretanto algumas idéias não se desenvolveram e durante outra travessia, 

pude experimentar no corpo algo que desencadeou um desenvolvimento prático, que foi o 

cantar de um mantra enquanto registro autobiográfico. 

 Durante esta travessia, quando fomos instigados a improvisar, comecei a cantar o 

mantra indiano de braços abertos e a ficar repetindo-o. Já havia anteriormente pensado em 

utilizar mantras na performance, como já venho descrevendo aqui, mas ainda não sabia 

como e naquele momento parece que isso se revelou e eu passei a trabalhar mais 

vivamente com a possibilidade de instaurar um tempo ritual a partir do canto. 

 Foi uma experiência muito interessante, onde utilizei principalmente a voz e 

percebi, pela primeira vez, durante as aulas, as possibilidades que podem se exploradas 

durante a travessia, que ela pode ser um momento de improvisação e criação. O mantra 

surgiu espontaneamente e tem uma forte ligação comigo, pois é um estilo musical que 

escuto em meu dia-a-dia. Sendo a cultura hindu um dos objetos de estudo de minha 

pesquisa, pude experienciar de forma prática a relação direta entre este tema a 

performance que estava sendo criada como resultado de uma disciplina. 

 Um dos argumentos autobiográficos da utilização do mantra foi também o fato de 

eu ter vivido uma experiência filosófica com o movimento Hare Krishna, onde por cerca 

de um ano e meio estudei e pratiquei a ioga indicada por esta vertente ocidental da 

religião hindu e por um mês vivi em uma comunidade rural. Uni a isso a idéia de que os 

monges Hare Krishna quando são iniciados na religião recebem um segundo nome numa 

cerimônia de fogo que representa o segundo nascimento. A idéia então era representar um 

ritual onde o nascimento estivesse presente no rito de passagem e para isso teria de 

encontrar uma forma de transpor a atmosfera hindu para a performance. Automaticamente 

pensei em Caitanya Mahaprabhu como referência e possibilidade de 

desencadear este processo no corpo. 

 As coisas começavam a ficar um pouco mais claras, mas eu ainda buscava ter 

sempre questões que deixassem o processo em aberto, tanto em relação à criação 

específica desta performance para esta disciplina, como a relação que eu faria desta 

experiência com minha encenação final. Algumas questões surgiam como, por exemplo, 

qual a especificidade da performance nesta cena?  De  que  forma  um processo de criação 
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em performance seria válido na proposta de minha encenação final? Pretendia realizar um 

processo que envolvesse o teatro antropológico, a dança e a performance, onde as duas 

últimas entrariam com alguns conceitos e procedimentos. A cena final que proponho 

transitaria , portanto, nestas linguagens. 

 Estas questões na verdade chegam até mim desde que pesquiso a Antropologia 

Teatral que ao tratar da espetacularidade de outras culturas traz princípios que servem 

tanto para o teatro como para a dança, e que valorizam a performance do artista. 

 Em um artigo intitulado Ritual, Schechner e Performance, por exemplo, a autora 

Regina Muller diz que: 

o teatro convencional ocupa apenas uma faixa na variada gama de novas 

abordagens que então surgiram e tiveram continuidade até os dias de 

hoje, nas quais se conectam as artes, os rituais, as ações político-sociais 

e as comunidades locais (MULLER, 2005, p. 69). 

 

 A performance, então, atuaria de forma mais direta, com novas abordagens e 

olhares estéticos. Sobre isso, em outro artigo, Renato Cohen fala de uma nova cena do 

teatro contemporâneo brasileiro que já sofre estas influências: 

 

Essa nova teatralidade insemina-se num topos transcultural que 

presentifica os dialogismos entre signos regionais e universais, entre um 

suposto 'centro' primário de cultura e suas periferias, entre culturas 

consagradas e suas bordas" (COHEN, 2001a, p.105). 

 

 O próprio Schechner em texto publicado no livro de Barba e Savarese, A arte 

secreta do ator, diz que “compreender o que acontece durante treinamento, ensaios e 

oficinas - investigando a forma condicional que é o médium dessa operações - é o 

caminho mais seguro de ligar a representação estética e ritual '(SCHECHNER in BARBA 

e SAVARESE, 1995, p.206). 

 A partir da definição de utilizar o mantra enquanto música e de buscar uma 

pesquisa referente ao ritual enquanto cena e enquanto manifestação cultural decidi 

experimentar a construção de uma persona, ou seja, quis utilizar a imagem do santo hindu 

Caitanya Mahaprabhu, mas não me tornar a personagem ou mesmo dar vida a esta 

personagem, mas compor uma persona hindu, que é parte de minha identificação com 

esta cultura e minha necessidade de expressar esta experiência. 

 Como resultado da disciplina o figurino contou como uma representação direta de 

imagens de Caitanya Mahaprabhu presentes no livro Sri  Caitanya  Caritamrta. Não  quis 
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reproduzir autenticamente a roupa utilizada por devotos Hare Krishna contemporâneos, 

mas reproduzir as roupas vistas nas imagens e lidas em descrições contidas no livro. 

Utilizava um pano como acessório que foi utilizado na dança e na leitura do poema. A 

experimentação com esse figurino serviu como um primeiro experimento e um mergulho 

na persona, o que me ajudaria depois em um dos contextos ritualísticos explorado na 

construção da cena. 

 Comecei então a ensaiar em casa o que poderia ser realmente minha performance 

final a partir do mantra que cantei durante a travessia, na aula já citada, e a união disto 

com os textos de Artaud, sem consciência ainda de onde queria chegar e de que 

procedimento estaria tratando. Entendia que não queria construir um personagem, já que 

esta seria uma premissa interessante para não cair nas garras de minha experiência teatral, 

mesmo já tendo alguma experiência em um teatro menos interpretativo e psicologizado a 

partir de diálogos com autores como Grotowski (1987), Barba (1994) e Burnier (2001). 

 Decidi também que poderia ler o manifesto, sem necessariamente ter que decorá-

lo. Entretanto a escolha deste texto era ainda indefinida. Em uma aula a professora 

indicou três eixos que poderíamos construir nossa performance: a voz, o lugar e o corpo. 

Pelo que entendi o corpo seria o que faríamos no momento de nossa performance, a voz 

seria aquilo que diríamos, e o lugar, onde isto aconteceria. Pude perceber assim 

claramente que minha voz ainda não era o que queria dizer. Envolvido com minha 

pesquisa de mestrado, mas ao mesmo tempo querendo criar algo próprio para esta 

disciplina, não percebi que o texto que eu queria dizer já estava escolhido desde o início 

de meu projeto de pesquisa, e que esta era a oportunidade de experimentar isso. 

 Portanto optei por utilizar como manifesto trechos do poema de Artaud, Para 

Acabar com o Julgamento de Deus. Ao buscar essa referência pude perceber mais 

profundamente a ligação entre a poesia de Artaud e a personagem Caitanya Mahaprabhu, 

principalmente quando se refere aquilo que chama de corpo sem órgãos.   

 Neste momento recuperei exatamente o que estávamos tratando como a voz do 

performer dentro deste processo, que em minha cena seria a voz de Artaud ao falar de sua 

relação com seu corpo. O momento em que falei o texto foi antecedido por uma cena 

ritual, onde reproduzi alguns elementos rituais bem simples que aprendi com os devotos 

Hare Krishnas. 
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 Resolvi então experimentar uma prática básica e rápida referentes aos elementos 

fogo, ar, água e terra, representados por velas, incenso, água e flor. Ao mesmo tempo em 

que é utilizado nos templos Hare Krishnas como um ritual de reverência e oferenda, 

foquei na questão de uma espécie de purificação, iniciação e interação e para isso foi 

necessária a participação dos espectadores, que interagiam com os elementos ao meu 

comando, pondo-os para sentir o fogo e cheirar a flor por exemplo. A leitura do poema 

então era feita de forma solene, como uma aula.  Após a apresentação um fator que me 

chamou a atenção foi perceber que as questões acerca da utilização do ritual em cena vêm 

sendo tratadas por diversos autores do teatro, como por exemplo, Grotowski, que aponta a 

necessidade de uma criticidade ao tratar do assunto. 

 Segundo este autor em seu texto Teatro e Ritual, existe a possibilidade um 

caminho que não segue o caráter estritamente religioso do ritual, mas sim o retorno a 

certa origem do rito no teatro, um campo do mito, que recorrendo a Cohen 

encontraríamos como o campo mítico. Segundo Grotowski, ao refletir sobre o trabalho do 

seu grupo: 

 
No decorrer do trabalho, passando por fases que se sucediam, 

constatamos que, uma vez que deixamos de lado a idéia do teatro ritual, 

começamos de maneira sui generis a aproximarmo-nos do teatro ritual 

(GROTOWSKI, 2007, p.128). 

 

 E ainda coloca que: 

 
Do ponto de vista do fenômeno teatral é preciso constatar que a 

reconstrução do ritual não é possível, porque o ritual sempre girou em 

torno do eixo constituído pelo ato de fé, pelo ato religioso ligado a 

profissão de fé, não só no sentido de uma imagem mítica, mas também 

dos comportamentos que comprometem toda a família humana. Eu 

considerava, então, que não teria sido mais possível ressuscitar no teatro 

o ritual pela ausência de uma fé exclusiva, de um sistema único de 

signos míticos, de um sistema único de imagens (GROTOWSKI, 2007, 

p.126 – 127). 

 

 Sendo assim esta experiência foi retomada, mas com a intenção de ser 

reformulada no momento em que passei a elaborar o roteiro, na hora de compor e 

trabalhar as cenas. 
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 2.5.2 - Dança, estética e educação 

 

 Já a experiência na disciplina Dança, Estética e Educação, coordenada pelas 

professoras Dra. Karenine Porpino, Dra. Larissa Marques e Dra. Teodora Alves, do 

mesmo programa de pós-graduação, possibilitou uma aproximação minha com a 

linguagem da dança. 

 Em seu livro Movimento Total,  José Gil dedica um capítulo à relação dança e  

linguagem e ao tratar da dança contemporânea, citando Merce Cunningham e Pina 

Bausch, ele trata do movimento e da própria dança como um vai e vem de significados e 

de colagens que vão ganhando sentido a partir do corpo e da composição de uma linha de 

fluxo. Segundo ele 

Séries diferentes ou divergentes de gestos efetuados pelo mesmo corpo, 

num tempo único, acabam por se integrar; o mesmo se passa com séries 

de movimentos e de notas musicais (ou até mesmo ruído); ou ainda com 

qualquer objeto estranho aos gestos, introduzido por acaso no meio de 

uma seqüência dançada: depois de certo tempo, obtém-se sempre uma 

continuidade de séries heterogêneas. É o que acontece em numerosas 

coreografias contemporâneas (no teatro- dança, por exemplo: série de 

movimentos corporais e série de palavras; série de espaços ou de objetos 

sem relação com as séries dos gestos) ou nas danças rituais ou 

terapêuticas das sociedades exóticas (GIL, 2004, p.69-70). 

 

 Podemos constatar que nas artes cênicas contemporâneas, tanto na dança como no 

teatro, busca-se essa relação com o corpo e com a criação de um significado. O 

espectador é convidado a fazer suas relações e pode participar do espetáculo vivenciando 

e lendo o que está sendo mostrado pelo artista sem que precise decifrar todo o código, 

mas a partir de ferramentas e estímulos vai construindo sua leitura. 

 A dança Butô, por exemplo, surgida no Japão após a segunda guerra mundial, é 

pautada numa outra lógica e percepção que foge dos padrões estéticos ocidentais e que 

evidencia as intensidades do corpo. Segundo a Profa Dra. Larissa Tiburcio: 

 
O butô se lança na tentativa de pensar sem pensamento, de habitar o 

impensado. Lança-se no desafio de se aprofundar no corpo como um 

modo de compreendê-lo e não só de entender a dança, buscando 

desvelar o saber integrativo que lhe é próprio, o seu saber não 

fragmentado, que imbrica a parte no todo, a razão na emoção e a 

natureza na cultura" (TIBURCIO, 2009, p.42). 

 

 A dança em si conseguiu manter em sua trajetória histórica  a  categoria de arte do 
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movimento do corpo, uma linguagem corporal. O que muda a meu ver é a perspectiva que 

este corpo é visto e como é tratado. 

 A técnica do balé clássico, por exemplo, promove uma educação do corpo com 

objetivos específicos. Nesta técnica podemos encontrar princípios estimulantes para a 

criação artística e a investigação do corpo cênico, entretanto, outras formas e gêneros de 

dança, como o Butô, por exemplo, trazem outra visão do corpo, haja vista a própria 

dinâmica da cultura e do corpo 

japonês. Não desmerecendo a técnica nem a estética clássica, mas propondo a abertura na 

concepção de dança, já que o balé clássico passou a ser referência de técnica quase única, 

exigindo do bailarino uma execução perfeita e muitas vezes refém de um coreógrafo ou 

diretor, podemos dizer que a dança moderna é o marco de uma ruptura, quando o 

bailarino deixa de ser exigido por uma técnica extremamente codificada e passa a ser 

visto como criador. Segundo a pesquisadora Ana Maria Rodrigues Costa: 

 
Na tradição da escola moderna, fundada por Loui Fuller, Isadora 

Duncan e Ruth Saint-Dennis, ocorreu também uma flexibilização nas 

combinações entre as funções de criação e execução. (...) Em algumas 

correntes da dança moderna o intérprete conquistou a possibilidade de 

ser um criador de sua movimentação e gestualidade, por meio da 

improvisação ocorria a experimentação de movimentos novos (fora dos 

códigos convencionais do balé (RODRIGUES COSTA, 1997, p. 18). 

 

 A minha idéia nesta disciplina foi também aliar a possibilidade de um processo de 

criação em dança com meu objeto de estudo. Neste ponto cabe pensar de que modo estas 

fronteiras se entrecruzam e de que forma isto é tratado nos estudos contemporâneos das 

artes cênicas. 

 Com o advento da arte da performance, por exemplo, se configurando como uma 

arte híbrida, vemos a possibilidade de processos de criação que transitam em diversas 

linguagens e propõem outros olhares do artista durante o processo de criação. 

 Este caldeirão, que entrou em ebulição muito fortemente nos anos de 1960 e 1970 

nos Estados Unidos, provoca diversas reações em artistas preocupados em fugir de certos 

automatismos impostos por linguagens muito fechadas e que buscam esta relação com o 

cotidiano sócio-político e com o corpo imerso nessa sociedade. 

 Neste contexto a dança-teatro da coreógrafa alemã Pina Bausch (1940 – 2009) 

surge a partir da experiência desta artista  com os  estudos  de Kurt Josss, que foi aluno de 

Rudolf Von Laban (1879 -1948)
29

 nos anos de 1920, e suas experiências nas artes e dança 

                                                 
29

“Dançarino, coreógrafo, considerado como o maior teórico da dança do século XX e como o "pai da 
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norte- americanas da década de 60, onde, segundo Fernandes, 

 
muitos dançarinos e coreógrafos norte-americanos reagiam a técnicas de 

dança moderna e juntavam-se a artistas plásticos e músicos na produção 

de trabalhos colaborativos, expressando preocupações sócio- políticas 

sobre os direitos humanos, o meio-ambiente e o feminismo, 

questionando o conceito de arte (FERNANDES, 2000, p. 17). 

 

  

 Portanto vejo que ao tratar de um processo de criação em dança, o que temos é a 

dança enquanto sujeito da criação, com suas especificidades, mas com as possibilidades 

de interfaces com outras linguagens. Quando sigo, por exemplo, um processo de criação 

em dança, mesmo com minha experiência no teatro influenciando de forma decisiva no 

resultado, a lógica da dança que me proponho a investigar passa a definir a linha que guia 

o processo. 

 Ao pensarmos, por exemplo, que trago para minha pesquisa a idéia do corpo sem 

órgãos, vemos que este termo surge com Artaud, mas que se desdobra em diversas áreas, 

entre elas a dança. Ao tratar do desejo de dançar, José Gil traz o pensamento de Deleuze e 

Guattari (1996) que foram quem, a partir de Artaud desenvolveram a idéia de corpo sem 

órgãos, e dá uma leitura do termo aplicada a dança. Segundo o autor: 

 
É nesse sentido que podemos falar de um corpo como um todo. Não um 

todo como um organismo onde uma função global se encontraria em 

cada parte, mas no sentido que o corpo-todo constitui o mapa de 

agenciamento de todos os agenciamentos possíveis. Produz 

naturalmente um corpo-sem-órgãos, um plano de imanência (GIL, 2004, 

p.58) 

 

 Estas possibilidades estão presentes na dança e também no teatro. Durante esta 

disciplina fomos orientados a escolher um artista ou processo de dança, baseados em uma 

obra, e realizar um trabalho prático. Ao escolher o trabalho de Pina Baush como 

inspiração para minha criação tive como objetivo buscar as relações entre a dança e o 

teatro. É claro que o processo vivenciado por mim foi bem diferente do de Pina Bausch, 

já que se tratou de uma vivência rápida e inicial, mas que serviu como inspiração, 

principalmente em alguns pontos específicos como a repetição do movimento, o trabalho 

 

 

 

                                                                                                                                                  
dança-teatro". Dedicou sua vida ao estudo e sistematização linguagem do movimento em seus diversos 

aspectos: criação, notação, apreciação e educação”.(Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Laban) 
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em cima de um tema e as transformações de frases, perguntas e respostas em 

sequências de movimento. 

 Para trabalhar com estes procedimentos foi preciso escolher um tema de minha 

coreografia. Seguindo a mesma hipótese de que o universo mítico a partir da personagem 

Caitanya Mahaprabhu poderia me ajudar a explorar a idéia do corpo sem órgãos escolhi 

como tema a saudade, baseado em descrições contidas na obra Srí Caitanya Caritamrta, 

que trata da saudade que Caitanya sentia de Krishna. 

 É interessante trabalhar este tema, e foi até uma questão colocada depois da 

apresentação de minha coreografia, pelo fato da palavra saudade ser presente apenas na 

língua portuguesa. Este é um tema que merece um aprofundamento em outro momento, 

na continuidade deste processo criativo, mas que para este trabalho, foi utilizado a partir 

do sentimento de falta, de necessidade de algo que está distante, presente em nossa 

cultura e também na cultura hindu. 

 Este tema se mostrou pertinente pelo fato desta personagem, como já foi colocado 

anteriormente, ser descrita como a encarnação de Krishna, Deus para os vaishnavas 

hindus, e que veio a Terra especialmente para entender o amor devotado a ele. Acontece 

que o amor se tornou tão intenso, e a falta que ele sentia de Deus era tanta, que ele passou 

a viver única e exclusivamente dedicado a este amor e a sofrer por esta falta, ou saudade. 

A noção de sofrimento ai é ambígua e deve ser ponderada devido as diferenças culturais, 

ao mesmo tempo em que sofre, nos momentos em que se descobre em relação com 

Krishna, passa por momentos de êxtases de prazer transcendental. 

 Escolhido o tema, passamos a investigar alguns procedimentos da dança-teatro de 

Bausch, principalmente a repetição, a partir do livro da bailarina e professora da UFBA 

(Universidade Federal da Bahia) Dra. Ciane Fernandes, Pina Bausch e o Wuppertal 

Dança-teatro: Repetição e Transformação. Geralmente, pelo que traz Fernandes acerca 

do trabalho de Bausch com seus bailarinos: 

 a coreógrafa apresenta-lhes uma questão, um tema, uma palavra, um 

som, uma frase [...] Em resposta a tais estímulos, os dançarinos 

improvisam em qualquer meio desejado: movimento, palavras, sons, 

uma combinação de elementos.Algumas questões devem ser 

respondidas em forma de movimento (FERNANDES, 2000, p. 42-43). 

 

 Como já disse anteriormente, o extrato coreográfico criado por mim foi apenas um 

exercício inspirado no  processo  criativo da dança - teatro de Pina Bausch.  Não  houve  a 
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participação de um coreógrafo e eu mesmo coreografei e, portanto dei-me o tema. 

 A partir de algumas experiências que tivemos em sala de aula ao tratar de Pina 

Bausch, experimentamos uma possibilidade de transformar uma frase em movimento, e 

este mesmo procedimento utilizei na criação de minha coreografia. 

 Uma questão que surgiu especificamente deste processo foi: como poderia 

transformar esta palavra tão singular, saudade, em movimento? Improvisei algumas 

possibilidades e fui repetindo. Aqui vejo a ligação forte com a experiência que tenho ao 

trabalhar um teatro que se pauta na criação e repetição de ações físicas, que se desenrolam 

em partituras corporais e que podem ser trabalhadas de diversas formas e improvisadas de 

diversas maneiras, a partir de um tema, um texto, ou um movimento vindo de algum 

exercício técnico. Neste momento, minha criação de movimentos a partir do tema 

saudade aconteceu seguindo a lógica do trabalho com as ações físicas, que já desenvolvo 

a partir de princípios destacados por alguns autores como Grotowski  e Barba, e que 

também são utilizados em processos criativos de teatro e dança. 

 Movimentos estes, que são, na verdade, minha individualidade corporal, minhas 

articularidades enquanto corpo e movimento, que ao invés de estar aliada a uma técnica e 

mesmo estética fechada, transita principalmente entre a dança, o teatro e a performance, 

trazendo pra sua linguagem específica, mas utilizando técnicas diversas, formas diferentes 

de improvisações e o próprio movimento particular de cada um, muitas vezes gestos 

cotidianos. 

 Após a criação de movimento por tema, modifiquei um pouco o processo e passei 

a criação por frases. As frases tinham a ver com minha opinião, ou seja, traziam um 

pouco de minha história, de meu passado. Assim como 

 
Muitas das questões de Bausch implicam relembrar 'como era sua 

infância?' ou 'pessoas importantes na sua vida'. Essas improvisações são, 

então, baseadas nas histórias pessoais dos dançarinos. Muitas das 

questões - por exemplo - "como era seu país?" - contextualizam essas  

lembranças em seus ambientes sociais e culturais. Outras remetem  mais 

diretamente à vida emocional também implicando lembrança.  Tais 

questões instigam a memória emocional e sua transformação em  

linguagem simbólica (FERNANDES, 2000, p.43). 

 

 Todo este processo foi para mim bastante interessante exatamente por manter essa 

ligação com o corpo explorando-o a partir de movimentos que correspondem a um 

sentido, mesmo que seja apenas a  localização  de  um  impulso  corporal, mas que dizem, 
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fazem pensar e atingem o espectador. Questões como de que forma fico ao sentir saudade 

de alguém ou de algo, o que sinto? Ou de que forma Caitanya sentia saudades de 

Krishna? Estas questões foram objetos de pesquisa e se transformaram em movimentos, 

partindo de improvisações livres e da criação de ações físicas. 

 Com alguns dos movimentos criados utilizei o que Fernandes (2000), coloca como 

o principal elemento da técnica de Pina Bausch, a repetição. Como a autora mesmo nos 

mostra, a repetição está presente no cotidiano do dançarino, quando cria e repete para 

memorizar ou trabalhar algum elemento de sua dança e também do ator que repete o gesto 

ou a sequência de ações físicas. Mas a repetição que ela trata está também ligada a uma 

desconstrução, reconstrução e transformação do sentido para o dançarino e para o 

espectador. A repetição é, portanto, 

 
parte estrutural no processo criativo do Wuppertal Dança-Teatro [...] 

não confirma nem nega os vocabulários impostos nos corpos dançantes. 

Em vez disso é usada precisamente para desarranjar tais construções 

gestuais da técnica ou da própria sociedade (FERNANDES, 2000, 

p.42). 

  

 Enquanto ator-dançarino pude perceber a diferença da repetição que costuma-se 

realizar para fixar o movimento e esta perspectiva apontada por Fernandes (2000) acerca 

do trabalho de Bausch. E foi exatamente no movimento que criei a partir do que era a 

saudade para mim que utilizei a repetição, transformando o movimento e a sensação do 

meu cotidiano em poesia, ressignificando-a enquanto intenção e movimento a cada 

repetição. Utilizada depois enquanto cena, essa repetição foi melhor trabalhada, sendo 

descrita a seguir, já como parte dos procedimentos finais de elaboração do roteiro cênico. 

 Meu extrato coreográfico como resultado desta disciplina teve dez minutos de 

duração. Este tempo foi estipulado pela música Cry Baby, cantada por Janis Joplin. Esta 

música foi escolhida pelo fato de remeter diretamente a um sofrimento em sua letra, e 

também com o intuito de provocar um estranhamento em mim mesmo e no público, já 

que a temática da saudade hindu, primeiramente, não tem nada a ver com o blues e rock'n 

roll norte-americanos dos anos de 1970, o que foi uma oportunidade de experimentar esse 

trânsito entre as atmosferas. Mas, se formos um pouco adiante e pensarmos todas as 

relações que a contracultura norte-americana dos anos 70 mantinha com as filosofias 

orientais, constataremos que o próprio  Movimento  Hare Krishna,  que  foi fundado entre 
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hippies por u guru indiano original, seguidor de uma sucessão discipular
30

 milenar e que 

cantou ao lado da própria Janis Joplin em um festival chamado Mantra Rock Dance, 

realizado em 1968, e que além de Joplin contou com a presença de Jimi Hendrix, The 

Mamas and The Papas, entre outros, já transita na relação entres estes temas. Todo este 

aspecto sócio-cultural e muitas vezes político também está presente nas coreografias de 

Pina Bausch. 

 No caminho de construção de uma encenação, questionando estas abordagens do 

corpo, que além de biológicas são também culturais e políticas, como já aponta também a 

noção artaudiana de corpo sem órgãos, expostas também na leitura do termo feita por 

Deleuze e Guatarri (1996), e propondo um caminho que envolve uma atmosfera 

ritualística por buscar um tempo ritual da cultura hindu, relacionando estes dois 

universos, vejo um caminho possível nesta interseção de linguagens artísticas, que possa 

estar mesclando dança, no caso a dança-teatro, com teatro, aqui partindo de uma lógica de 

ações, com foco no corpo do ator. 

 Esta foi uma reflexão inicial, mas que aponta algumas possibilidades em estar 

propondo e vivenciando um processo em teatro, mas que pode estar transitando em outras 

linguagens e buscando possibilidades diversas de criação. 

 

2.5 – Dançando às avessas 

 

 O resultado de ambas as disciplinas contribuíram na elaboração de meu roteiro 

cênico contido no projeto de encenação elaborado com os desdobramentos da pesquisa. 

 A elaboração do roteiro me permitiu visualizar melhor o resultado que poderia se 

configurar na prática desta pesquisa. Enquanto processo de criação eu já possuía 

atmosferas, ações e idéias e posso aqui enumerá-las como o início de articulação da 

construção de cenas: 

 

1 – A dança do batidão; 

2 – A dança do mantra; 

3 – A dança de Janis Joplin; 

4 – O canto do mantra; 

5 – A performance ritual: uma leitura da poética artaudiana. 

 

                                                 
30

 Mestres que passam seus conhecimentos de geração em geração. 
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 Diante do que eu havia construído comecei a me perguntar qual o sentido disto 

tudo e se deveria haver algum sentido. A base para a construção do roteiro foram as 

etapas de meu processo de criação: os resultados da etapa Corpo e ação, a vivência na 

etapa Corpo sem órgãos e cena ritual e os resultados de disciplinas práticas do curso de 

mestrado. Começa a se delinear a idéia de cenas que não necessariamente teriam relação 

uma com a outra, mas que teriam um comprometimento em destacar do processo, aquilo 

que para mim se relacionava ao corpo sem órgãos: o êxtase, a mutação, o paradoxal, a 

não organização, as passagens, o tempo liminar, mítico e transitório, o estranhamento e o 

rito. 

 Paralelamente as práticas comecei a elaborar um projeto de encenação 

estruturado
31

 onde entraria também a elaboração do roteiro. Tomando como linha 

principal a questão do êxtase, resolvi ter como primeira cena uma dança de êxtase a partir 

da música, que era o batidão eletrônico. Dentre vários batidões que eu usei durante o 

processo passei a procurar um que pudesse ser utilizado na cena. Para mim não fazia 

sentido procurar outra música senão a que eu já estava utilizando e que despertava em 

mim todo um universo de sensações relacionadas ao processo, trazendo uma força e uma 

segurança para a dança. Entretanto a maioria das músicas continha letras que tirariam 

completamente o sentido da cena. 

 Então escolhi a música I Love Dancefloor de Dimmy Kieer, que possuía letra, mas 

em inglês e com um significado integrado a idéia da encenação, relacionado ao prazer de 

dançar. Retomaria as atmosferas, as ações e movimentos recorrentes a esta música e teria 

o esboço do que seria a cena um, denominada por mim de Êxtase 

Figura 19 - Êxtase 
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Ver em anexo. 



90 

 

  

 Com a idéia de manter uma mudança entre as cenas, explorando procedimentos e 

atmosferas diferentes, experimentei como cena dois do roteiro o canto de um mantra, a 

qual denominei de Transe. Já sabia que a atmosfera criada pelo canto do mantra remetia a 

um espaço ritualístico diferente do criado na primeira cena. 

 Pude constatar experimentando estas duas cenas na sequência que o canto ajuda na 

provocação e manutenção do êxtase e do transe gerados pela dança. Por mais que as 

atmosferas sejam opostas elas também se tornam similares a partir da manutenção do 

ritual maior.      

 

Figuras 20, 21 e 22 - Transe 

          

   O canto desperta no corpo diversas vibrações e no caso do mantra, por ser 

repetitivo, leva a um estado meditativo. Passei a experimentar várias formas de canto, 

interagindo com estados interiores e com as ações físicas. Nas primeiras experimentações 

do canto como cena de minha encenação final, deixei-me levar pelo som, geralmente com 

olhos fechados, sentindo sua vibração.  Nesse contexto, pesquisando material que 

compusesse uma voz, textos a serem falados, destaquei alguns trechos de Deleuze e 

Guattari, do texto 28 de Novembro de 1947 - Como Criar Para Si um Corpo Sem Órgãos, 

onde  os  autores  descrevem  o  que  parecem  ser  relatos  de  casos,  apontando  o  que  a 
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primeira vista entendemos como desvios de comportamentos ou mesmo doenças 

psiquiátricas, mas que revelam muitos desejos e abre o caminho para os autores 

discutirem o corpo sem órgãos: 

 

O CsO já está a caminho desde que o corpo se cansou dos órgãos e quer 

licenciá-lo, ou antes, os perde. Longa procissão: - do corpo 

hipocondríaco, cujos órgãos são destruídos, a destruição já está 

concluída, nada mais acontece, “A Senhorita X afirma que não tem mais 

cérebro nem nervos nem peito nem estômago nem tripas, somente lhe 

restam a pele e os ossos do corpo desorganizado, são essas suas próprias 

expressões”; - do corpo paranóico, cujos órgãos não cessam de ser 

atacados por influências mas também restaurados por energias 

exteriores (“ele viveu muito tempo sem estômago, sem intestinos, quase 

sem pulmões, esôfago dilacerado, sem bexiga, as costelas quebradas, ele 

havia às vezes comido parcialmente a própria laringe, e assim por 

diante, mas os milagres divinos haviam sempre regenerado novamente 

aquilo que havia sido destruído...”); - do corpo esquizo, acedendo a uma 

luta interior ativa que ele mesmo desenvolve contra os órgãos, chegando 

a catatonia; e depois o corpo drogado, esquizo experimental: “o 

organismo humano é e uma ineficácia gritante; em vez de uma boca e 

um ânus que correm o risco de se arruinar, por que não possuir um único 

orifício polivalente para a alimentação e a defecação? Poder-se-ia 

obstruir a boca e o nariz, entulhar o estômago e fazer um buraco e 

aeração diretamente nos pulmões, o que deveria ter sido feito desde a 

origem”; - do corpo masoquista, mal compreendido a partir da dor e que 

é antes de mais nada uma questão de CsO; ele se deixa costurar por seu 

sádico ou por sua puta, costurar os olhos, o ânus, a uretra, os seios, o 

nariz; deixa-se suspender para interromper o exercício dos órgãos, 

esfolar como se os órgãos se colassem na pele, enrabar, asfixiar para que 

tudo seja selado e bem fechado (DELEUZE e GUATTARI, 1996b, p. 

10). 

 

 Utilizo enquanto fala os textos que estão entre aspas, na mesma cena do canto, nos 

intervalos de cada canto. Passei a utilizar estes textos em off, como vozes de um 

inconsciente ou mesmo reflexos sociais desta ampla esfera de significados que envolve a 

idéia do corpo sem órgãos.  Como cena três, escolho a dança do mantra. Dentre os 

mantras que eu utilizava para dançar escolhi um que se inicia lento e depois muda a 

velocidade, permitindo dois momentos na dança. Procurei explorar nesta dança um corpo 

pleno e alegre, por isso chamo esta cena de Felicidade. 

 No mesmo texto de Deleuze e Guattari, eles alertam para a necessidade ao se 

pensar em um corpo sem órgãos, de estar alerta a vários tipos e intensidades. “Mas por 

que esse desfile lúgubre de corpo costurados, vitrificados, catatonizados, aspirados, posto 

que o CsO é também pleno de alegria, de êxtase, de dança?” (DELEUZE e GUATTARI, 

1996b, p. 11). 
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Figura 23 - Felicidade 

 

 Percebi neste momento a possibilidade de explorar mais o universo mítico da 

personagem Caitanya Mahaprabhu descobrindo outras possibilidades do corpo. 

Aprofundando um pouco a pesquisa no Srí Caitanya Caritamrta, destaquei alguns trechos 

que falavam do êxtase de Caitanya, suas causas e sintomas, buscando explorar não o lado 

das transfigurações do corpo, mas da alegria transcendental sentida por ele e também 

pelos devotos Hare Krishna quando cantam e dançam. 

 Faço alusão também nesta cena, há um evento mítico da literatura védica chamado 

Rasa lila ou Dança da rasa. Este é um evento narrado como um passatempo de Krishna e 

as vaqueirinhas da cidade de Vrndavana, especialmente sua amada Radharani. A descrição 

abaixo foi tirada da internet, de um blog intitulado Bhakti Rasayana, onde o autor do 

blog, Praladesh Dasa Adhikari, cita este texto extraído do livro Dance of Divine Love: 

The Rasa Lila of Krsna from the Bhagavata Purana, de autoria de Graham Schweig: 

 
Em uma noite especial, a lua crescente atinge sua plenitude com um 

brilho resplandecente. Seus raios avermelhados iluminam toda a 

floresta, enquanto os lótus noturnos começam a desabrochar. A floresta, 

durante esses dias, apresenta-se ricamente decorada com delicados 

jasmins, fazendo lembrar os negros cabelos das deusas decorados com 

pequenas flores. Tal cenário é tão arrebatador que o Senhor Supremo, 

como Krsna, o eternamente jovem vaqueirinho, toca uma melodia muito 

cativante em Sua flauta. Tocado por fortes emoções, Krsna deseja, mais 

do que nunca, entregar-se ao amor. Tão logo escutam a atraente música 

de Sua flauta, as donzelas de Vraja, conhecidas como Gopis, que já 

eram extremamente apaixonadas por Krsna,  deixam,  de  imediato, suas 

casas, parentes e deveres domésticos. Elas deixam tudo para trás para 

desfrutarem com Seu amado na floresta enluarada. Krsna e as Gopis se 

encontram e fazem um concerto muito harmonioso à beira do rio 

Yamuna. Quando as donzelas se tornam orgulhosas devido à atenção 

que Krsna lhes presta, todavia, o amado Senhor desaparece da visão das 

jovens. As Gopis procuram por Krsna em toda a parte. Descobrindo que 
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Ele havia fugido com uma donzela em especial, elas descobrem, em 

seguida, que essa também fora abandonada por Ele. Quando a escuridão 

termina de tomar a noite na floresta, as donzelas vaqueiras desistem de 

buscá-lO e ficam a cantar canções de esperança e desesperança, 

ansiando por Seu retorno. Krsna, então, habilmente reaparece e fala a 

elas sobre a natureza do amor. A narrativa tem seu ápice com o início da 

dança da Rasa. As Gopis se dão as mãos, formando um grande círculo. 

Por um arranjo divino, Krsna dança com todas as donzelas de uma única 

vez, e, ainda assim, cada uma acredita ser a única a dançar com Ele. O 

amor supremo alcança agora sua máxima perfeição expressiva através 

da inebriante dança, que segue noite a dentre acompanhada das mais 

belas canções, no cenário divino da rasa-lila. Cansados depois de tanto 

dançarem, Krsna e as Gopis se refrescam no rio. Então, um tanto 

relutantes, as vaqueirinhas retornam para suas casas. (SCHWEIG, 

Graham. In: PRALADESH DASA, 2011). 

 

 No Srí Caitanya Caritamrta é descrito que os associados de Caitanya recitavam 

para ele versos que contavam trechos desta história e que ele ficava muito feliz. Alguns 

destes trechos provocavam completa identificação de Caitanya, como se o poeta que o 

recitava tivesse conseguido ler seus pensamentos e identificar exatamente o que ele estava 

sentindo. Goswami (1987) dá um exemplo de um dia quando Caitanya Mahaprabhu ouve 

o verso criado pelo poeta Rupa e diz: “Meu coração é muito confidencial. Como 

entendeste minha mente desta maneira?” (GOSWAMI, 1987, p.33). O verso escrito por 

Rupa e lido nesta ocasião foi o seguinte: 

 

Aquela mesma personalidade que roubou meu coração durante minha 

juventude é outra vez meu amo. Estas são as mesmas noites enluaradas 

do mês de caitra. Experimenta-se a mesma fragrância de flores malati, e 

as mesmas brisas doces sopram da floresta de kadamba. Em nossa 

relação íntima sou a mesma amante, e, mesmo assim, minha mente não 

se sente feliz aqui. Estou ansiosa de voltar aquele lugar a margem do 

Reva, ao pé da àrvore Vetasi. Isto é tudo que desejo (GOSWAMI, 

1987a, p.31). 
 

 Note-se que o texto acima se refere à saudade, ou à falta de algo que nos preenche, 

como a falta que Radharani sentia de Krishna. Após a dança do mantra escolhi recitar este 

verso citado, adaptado,  e  outros  sobre o mesmo tema afim  de  que  funcionassem  como 

uma transição da Felicidade para a dança de Janis Joplin, que passou a ser a cena 

intitulada Saudade. 

 A cena final deste roteiro foi, então, a performance ritual criada na disciplina 

Performace e Cultura, repensada e adaptada ao todo, onde realizo uma intervenção com 

velas, incensos, flores e água e depois recito um recorte do texto Para Acabar com o 

Julgamento de Deus. Essa cena foi denominada Loucura. O tema da loucura pode ser 

observado tanto na história de vida de Artaud, nas citações de Deleuze e Guattari (1996b) 
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e em Caitanya Mahaprabhu. Seus transes e êxtases são descritos como loucura 

transcendental. “Absorto em êxtase, Sri Caitanya Mahaprabhu, dia e noite, agia e falava 

como louco” (GOSWAMI, 1987b, p. 312). 

 Essa loucura transcendental foi, para mim, representada a todo o momento até a 

leitura do poema artaudiano, que expõe também uma loucura, uma necessidade de 

libertação a partir da transgressão. O roteiro então já contava com cinco cenas: 

 

1- O êxtase; 

2- O transe; 

3 – A felicidade; 

4 - A saudade; 

5 – A loucura. 

 

 Comecei então a ensaiar cada ponto do roteiro, retomando as músicas e as 

coreografias a partir das práticas de exercícios. Mantinha a sequência de alongamento e 

iniciava a dança. O foco foi dar a cada momento uma independência e ao mesmo tempo 

uma relação com o todo. Não haveria, portanto uma história a ser contada nem a 

construção de uma personagem específica.  Durante este momento continuava realizando 

um momento pré-expressivo, aplicando algumas sequências. Os exercícios mantinham as 

sequências bases descritas no primeiro capítulo. 

 Neste momento abri o processo para convidados e colaboradores. Convidei três 

pessoas para trabalhar comigo, com o objetivo de criar luz, cenário, figurino, maquiagem 

e a parte mais importante para mim, que era a lapidação das ações físicas. Mais 

importante não no sentido de hierarquias, mas como objeto específico deste estudo. Todos 

os elementos são importantes, mas para o foco do meu estudo não descreverei todo o 

processo de criação da luz, do cenário e do figurino. 

 No geral a idéia da luz e do cenário era a criação de atmosferas, para isso convidei 

o estudante de teatro e performer André Bezerra, que dialogou de forma bem interessante 

com a proposta. No figurino, na segunda fase da preparação corporal e na direção 

artística, contei com a atriz, diretora e arte-educadora, Laurice Lucena, o que me permitiu 

um olhar externo e trouxe contribuições. A idéia geral do figurino foi definida por ela 

como um “xamâ contemporâneo”. Contei também com a presença da professora Teodora 

Alves, como orientadora, contribuindo com idéias e sugestões pertinentes ao processo de 

composição cênica. 
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 Nos primeiros ensaios com convidados eles se propuseram a observar a fim de 

conhecerem a proposta geral e minha movimentação em cena. A escolha do espaço 

circular, foi mantida e realizei as sequências ainda bem abertas e improvisadas. O meu 

objetivo era manter essa abertura para a improvisação. Gostaria de levar a cena um 

comprometimento corporal com forte atuação e presença do ator-dançarino em uma cena 

ritual. Portanto, era necessário um trabalho em cima das ações, para que eu pudesse me 

sentir seguro a improvisar e manter a faixa ritual de cada cena. 

 Fiz então, uma relação com todas as ações que se desenvolviam em cada cena. 

Meu foco principal eram as cenas um e três, as cenas do batidão e do mantra, que já 

possuíam muitos movimentos, mas ainda soltos e pouco trabalhados. Para a cena um, 

Êxtase, enumerei sete ações.  Não era intenção um estudo detalhado e cada impulso da 

ação, como é feito por Eugenio Barba com o grupo Odin Teatret, por exemplo, contando 

todos os impulsos da ação, como presenciei no workshop Como Pensar Através de Ações. 

O que posso avaliar é que este é um processo muito longo, e que eu estaria agora apenas 

iniciando. 

 O foco deste trabalho não foi, portanto, o desenvolvimento de um método, mas de 

procedimentos que inserem o corpo como protagonista da cena. Neste momento o que eu 

necessitava na prática era lapidar um pouco minhas ações, codificá-las em uma linguagem 

pessoal e poder desenvolvê-las e consequentemente elaborar o roteiro. 

 Os sete movimentos da Cena 1 e a forma inicial que registrei-os foi a seguinte: 

 

1 – Girando pés e ombros; 

2 – Ombros, cabeças e mãos, pulando e girando; 

3 – Giro central com braços; 

4 – Braços nadando e braços nadando com stops; 

5 – Um pouco mais de violência, saltos com punhos cerrados; 

6 – Queda de cabeça de lado; 

7 – Giros baixos com mãos. 

 

 Articulando a este registro as observações da pessoa que estava trabalhando 

comigo, no caso a diretora Laurice Lucena, pude organizar melhor este material. Esta 

etapa foi bastante produtiva. As principais considerações são a respeito da manutenção 

das atmosferas como essencial para não se perder em um trabalho puramente técnico. E 

em relação a esta parte específica, pude perceber que para este processo foi essencial o 
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olhar externo principalmente nesta fase. As contribuições dadas giraram em torno de 

detalhes, mas que podem ajudar a nortear esse tipo de trabalho.  Aumentar ou diminuir 

um movimento, alterar uma base, pensar as movimentações no espaço, as transições de 

um movimento a outro, a postura, o foco e a direção do olhar, a expressão facial. Todo 

este material se configurou na fase final de trabalho da encenação. Da mesma forma foi 

trabalhado na Cena 3 - Felicidade, onde o registro se deu da seguinte forma: 

 

1 – Parado com braços; 

2 – Braços e calcanhares; 

3 – Giro sufi; 

4 – Aviãozinho; 

5 – Pescoço sensual; 

6 – Tocando flauta; 

7 – Braços para o alto; 

8 – Pulando com os braços para cima; 

9 – Dançando com Krishna; 

10 – Balançando a saia; 

11 – Correndo perpendiculares. 

 

 

Figuras 24 e 25 – Giro Sufi 
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        Figura 26 – Braços para o alto 

 

 Nesta cena foi inserido um texto verbal, que trata da saudade que Radha sente de 

Krishna. Neste sentido a fala soa como um estranhamento, havendo um misto entre uma 

interpretação e identificação com a personagem, que no caso é Radha e ao mesmo tempo 

um distanciamento, como se a fala fosse apenas uma narração. Aqui sim podemos 

identificar um pouco da proposta de um distanciamento brechtiano, quando propõe um 

teatro épico. Essa fala é a transição para a cena Saudade e que já aponta inícios para a 

cena final Loucura. 

 A Cena 4 – Saudade também foi trabalhada com a presença da diretora já citada, e 

suas observações giraram em torno da movimentação, principalmente a precisão das 

ações e o maior envolvimento em algumas delas. Como foi uma cena que trabalhei de 

forma diferente das anteriores, apartada do processo como um todo, em outro contexto, 

que foi a disciplina Dança, estética e educação, tive a oportunidade de inserí-la de forma 

maior no todo a encenação a partir deste trabalho mais preciso em cima das ações físicas. 

A fim de iniciar este trabalho realizei também a organização e o registro das ações desta 

cena: 

 

 

1 – Mãos na cabeça, andando de um lado a outro; 

2 – Respiração parado; 

3 – Arranhando o chão; 

4 – Relembrando a rasa-lila; 

5 – Giro 100% com queda; 

6 – Volta do chão e queda; 

7 – Grito. 
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Figura 27 – Mãos na cabeça                   Figura 28 – Arranhando o chão   

29 – Respiração parado 

 

  

 Destaco desta sequência algumas ações que podem agora ser detalhadas, 

relembrando o processo da disciplina Dança, Estética e Educação. Mãos na cabeça, por 

exemplo, foi criada a partir de uma questão: O que faço ao sentir saudades? 

 Influenciado pelo tema e pela história da personagem foco, levei essa saudade a 

um desespero, onde as mãos na cabeça se tornaram o signo deste desespero. Interessante 

observar que com o desenrolar da primeira parte da música quando esta ação é repetida 

ela vai se ressignificando e ganhando mais intensidade. 

 Já Arranhando o chão, foi criada a partir de um trecho do Srí Caitanya Caritamrta 

que descreve ações de Caitanya Maharabhu que reproduzi em alguns momentos. O trecho 

que serviu de inspiração para esta parte foi o seguinte: “Srí Caitanya Mahaprabhu sentou-

se no chão e pôs-se a riscá-lo com suas unhas. As lágrimas, que fluíam de seus olhos 
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como o Ganges, deixavam-no cego” (GOSWAMI, 1987b, 164). 

Figura 30 – Saudade 

 

 Este volume do Srí Caitanya Caritamrta, em especial, descreve pormenormente 

vários sintomas de êxtases vividos por Caitanya Mahaprabhu. Posso citar, para ter-mos 

uma idéia, já que ficaria muito longo descrever tantas manifestações, o título de alguns 

capítulos onde são escritos estes eventos: O Senhor Sri Caitanya Mahaprabhu Sente 

Saudades de Krsna, A Loucura Transcendental do Senhor Srí Caitanya Mahaprabhu, As 

Transformações Físicas do Senhor Srí Caitanya Mahaprabhu, entre outros. Fui assim 

utilizando o que me chamava mais atenção nas descrições. 

 O trabalho com esta cena teve seu foco também em dar mais precisão às ações. A 

escrita das ações foi um primeiro passo. O procedimento consistia na apreciação da cena 

pela diretora e nas observações dela especificamente sobre cada ação. 

 Na Cena 5 – Loucura um momento de trabalho foi a referência ritual que fiz 

alusão, procurando redimensionar o lugar desse ritual nesta cena,  mas  mantendo  a  idéia 

de utilização dos quatro elementos da natureza. Trabalhei também com o tecido que 

utilizo nesta cena, como um véu que cobre minha cabeça no momento de leitura do texto 

e com o qual vou interagindo no decorrer da mesma. Pude experimentar exercícios 

bastante interessantes de manipulação do tecido, utilizando referências da Família 

Marmota e outros aprendidos durante o trabalho na disciplina Elementos de Treinamento 

Pré-expressivos. Estes exercícios consistiam basicamente em uma interação com o tecido 

em diversas possibilidades: perto do corpo, longe do corpo, torcendo o tecido, tecido no 

chão, tecido na coluna. 
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Figuras 31, 32, 33, 34 e 35 - Trabalho com tecido 

 

 Outro trabalho nesta cena se deu mais em relação ao texto que seria falado, um 

recorte do poema Para Acabar com o Julgamento de Deus. A princípio o texto será lido, 

assim como foi no resultado da disciplina Performance e Cultura quando experimentei 

essa cena. O que acontecia agora era que eu precisava reler o texto com toda a pesquisa e 

a criação já em andamento. 
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Figuras 36, 37, 38 – Loucura 

 

  

 Esse é um texto muito rico que além da informação acerca do corpo sem órgãos, 

traz informações que revelam um pensamento repleto de referências sobre o corpo e sua 

utilização na sociedade. Quis manter o teor de manifesto, com uma leitura seca e ao 

mesmo tempo contundente e ainda exacerbar a loucura presente em Artaud, como uma 

loucura também mística, que conseguia ver além das pessoas de seu tempo, imaginando 

outras formas de viver e valorizando outras intensidades humanas que não apenas a 

racional ou a verbal.  Quando Artaud propõe uma dança às avessas, como nos bailes 

populares, penso que estamos diante  de  uma  dança  ritual,  que  nos  diga  algo  e que se 

relacione conosco, buscando espaços pessoais, sociais e políticos que façam ouvir nossa 

voz, a voz do corpo que se rebela. 

 Enquanto projeto considero, mesmo depois de terminada a dissertação de 

mestrado, que esta encenação ainda está em processo. O que será apresentado no dia de 
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minha defesa de dissertação é um corpo em processo de criação, com suas intensidades, 

suas sutilezas, suas loucuras, buscando explorar a idéia de um corpo sem órgãos, um 

corpo que possibilitou todas estas discussões aqui tratadas e que, a partir da arte do ator- 

dançarino, se lançou em um espaço ritual e mítico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao imaginar um corpo sem órgãos, em uma esfera de criação teatral que é o foco 

de meu trabalho, não me limito apenas a pensar no corpo do ator em cena, mas a um 

contexto maior, um contexto estético, mas também político e social, que transgride uma 

suposta ordem e que coloca o corpo em um estado liminar, que é um ritual de passagem 

entre a fantasia e a realidade, a arte e a vida. No momento em que eu, enquanto artista-

pesquisador, encontro, a partir do corpo, uma liberdade de criação, quando proponho 

investigar em meu corpo as diversas nuances de aquisição de comportamentos, 

observando tanto as relações sociais, que muitas vezes são relações de poder, impostas e 

que agregam a meu corpo um modo de viver, como biológicas, de caráter mais físico, 

sensitivo, estou indo em busca de um corpo sem órgãos, estou buscando novas 

configurações que me possibilitem, enquanto corpo em estado de criação, uma 

característica ainda não estruturada, não completamente formada e estabilizada, mas 

disponível a novas construções e descobertas. Devido a isso, como coloca Quilici: 

 

A construção do corpo sem órgãos implicaria, portanto, em lidar 

com essas representações sedimentadas e cristalizadas das nossas 

experiências primeiras, das sensações, dos afetos, dos impulsos, 

dos desejos. Significa também viver o corpo como realidade 

parcialmente construída, ainda não estabilizada e mapeada (...) a 

dificuldade de conexão com este “corpo instável”, advém também 

do fato de que ele coloca em cheque também às nossas 

representações de um “eu‟ unitário e solidamente construído 

(QUILICI, 2004, p. 200). 

 

 Em suas experiências com os índios Tarahumaras, Artaud também revela um 

pouco da inspiração e da vivência que o levou a questionar o corpo e o teatro: “Vinte e 

oito dias desta influência pesada, deste amontoado de órgãos mal encaixados que eu era e 

aos quais eu fazia de conta que assistia como se fosse uma grande paisagem de gelo a 

deslocar-se” (ARTAUD, 2000, p.43). No tempo em que passou com a tribo mexicana, 

Artaud presenciou diversos rituais, sendo convidado a participar de alguns deles e 

descreveu alguns em sua publicação Os Tarahumaras: 

 

Em redor do círculo uma zona moralmente deserta onde nenhum 

índio se atrevia a entrar; diz-se que os pássaros dentro desse 

círculo ficam desorientados e caem, e as mulheres grávidas 

sentem  o  feto  a  decompor-se.  Há  uma  história  do  mundo  no 
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círculo desta dança apartada entre dois sóis, o que desce e o que 

sobe. E quando o sol desce é que os feiticeiros penetram no 

círculo e o bailarino dos seiscentos badalos (trezentos de corno e 

trezentos de prata) dá seu grito de coiote na floresta (ARTAUD, 

2000, p.49) 

 

 A descrição destes ritos parece-me sempre ligada ao teatro, como se de alguma 

forma Artaud desse esse enfoque, destacando características e elementos que se 

encaixariam perfeitamente na descrição de um espetáculo teatral como os tipos de 

movimentos e músicas, o ritmo, etc. Mas o teatro visto desta forma por Artaud não 

necessariamente existe para contar uma história. Pode existir, por exemplo, para nos 

ligarmos uns aos outros, para despertarmos uns nos outros sensações e memórias que 

estão cada vez mais esquecidas. Artaud encontra os Tarahumaras como sua referência 

tradicional, exatamente pela ênfase que eles continuam a dar ao ritual. Em suas descrições 

destes rituais, muitas vezes Artaud coloca a Europa e os europeus de sua época como um 

povo muito distante daquilo que ele entendia como algo sublime e realmente 

transformador da vida humana. Segundo ele os índios em um desses rituais: 

 

Dançam ao som de uma música pueril e requintada que nenhum 

ouvido europeu pode captar; parece que se escuta sempre o 

mesmo som, marcado sempre pelo mesmo ritmo; mas estes sons 

sempre iguais e este ritmo com o tempo despertam em nós como 

que a memória de um grande mito; evocam a sensação de uma 

história misteriosa e complicada (ARTAUD, 2000, p.78-79). 

 

 

 Da mesma forma que Artaud busca os Tarahumaras para despertar nele mesmo 

algo diferente da realidade que ele vivia, eu trago alguns aspectos da mítica hindu como 

referência ritual, com a qual tenho alguma identificação e que apresenta aspectos que me 

interessam bastante para a vivência corporal do ator no teatro. O que vejo em minha 

contemporaneidade, assim como Artaud trazia considerações sobre a sua, é um teatro 

extremamente refém de um jogo de regras e que de tão distante que se encontra dos temas 

trazidos por Artaud se torna um objeto quase impossível de se revelar em um corpo sem 

órgãos. É exatamente como uma revelação a cada instante que entendo este estudo que 

aqui apresentei. Mas essa revelação acontece mais através do mito do que do teatro. 

Sempre que ouvia dizer ou lia que Caitanya Mahaprabhu dançava horas sem parar e 

desmaiava e voltava a dançar e chorava e entrava no mar até se afogar vendo Krishna e 

querendo estar perto dele, eu tinha vontade de levar isto ao teatro. Não de contar esta 

história, mas de eu, enquanto artista, experimentar  com  meu  corpo  estas  sensações e 
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de que forma isto se transformaria em cena. Quando conheci a idéia do corpo sem órgãos 

de Artaud, automaticamente relacionei com a idéia deste corpo em transe, intenso. 

 No campo das artes cênicas sempre tive experiências ligadas ao corpo e aos 

poucos fui entrando neste universo da pesquisa tendo sempre o corpo do ator como um 

dos focos de meus estudos. Foi também trabalhando o corpo que encontrei no teatro uma 

ligação com algo em mim que sempre esteve latente, uma vontade de estar inserido em 

um movimento de ação no mundo. 

 A experiência do corpo sem órgãos que vivenciei me permitiu questionar, por  

exemplo, a noção de realidade. Que realidade é esta em que eu vivo? Segundo as 

tradições hindus, por exemplo, a energia material do mundo é ilusória e esconde de nós 

uma realidade superior que é a nossa relação com Deus, Krishna. Entretanto a realidade 

em si, a partir do corpo sem órgãos, tem relação com aquilo que eu desejo e acredito. 

 Pensando em nosso mundo subjetivo como uma construção social e que vivemos a 

partir dessa realidade, ao pensarmos em um corpo sem órgãos, estamos diretamente 

ligados a uma transgressão dessa realidade social. É preciso, portanto abrir-se a 

possibilidades. Em meu processo de criação isso fica claro, é como se eu precisasse tomar 

uma atitude corpo sem órgãos para que o desenrolar do processo pudesse acontecer. As 

relações entre os temas, por exemplo, vão ganhando sentido durante o processo. Passa a 

não importar, por exemplo, se eu trato da cultura hindu ou brasileira, desde que haja uma 

identificação e que esta identificação produza um efeito corpo sem órgãos. As relações 

existentes também entre as práticas corporais que realizo e a idéia do corpo em transe e 

do corpo sem órgãos também se desencadeiam de forma complementar. O corpo em vida, 

dilatado, apresentado por Barba, que historicamente mantém ligações ideológicas com 

Artaud, por exemplo, e que surge em sua Antropologia Teatral com forte influência do 

oriente, se confirma como possibilidade no teatro de se buscar um corpo sem órgãos, pelo 

fato exatamente de ultrapassar fronteiras e barreiras, sejam culturais, filosóficas ou 

sociais. 

 Não acredito que tenha chegado a um resultado acerca do que é o corpo sem 

órgãos e nem era esse meu objetivo, mas a partir dessa idéia é possível pensar o corpo no 

teatro de forma múltipla, capaz de ampliar sua consciência cênico-perceptiva (Alves, 

2010), isto é, 
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aquela construída no/pelo envolvimento do corpo com o texto a 

ser dançado, encenado; com o espaço a ser criado-recriado, com o 

tempo a ser construído-reconstruído, ou seja, com a 

intencionalidade que mobiliza a ação, que cria percepção, que 

cria consciência e se expressa cenicamente. Nesse contexto, o 

corpo se apresenta como o propulsor da cena e não mais como 

suporte dela. O bailarino, o ator ou o bailarino-intérprete se 

confundem com o próprio texto dançado, na medida em que este 

é significativo para ele, desperta eco em vossos corpos, mobiliza-

os para cena. Noutras palavras, os processos de criação em dança 

se dão na zona sutil entre corpo-mundo-dança, como dualidades 

permeáveis; como simbioses, como processos encarnados e, isto 

implica em dizermos que temos encarnados em nós mesmos 

elementos da nossa história, de nossa cultura e natureza que 

embora não determinem, influenciam nossas formas de criação, 

de percepção, de construção e expressão da/na arte (ALVES, 

2010, p.3, 4). 
 

 Foi possível aproximar as linguagens, já que no ritual elas aparecem juntas e 

complementares, e dar-lhe voz no sentido de permitir que as intensidades, os fluxos, o 

mítico, apareçam enquanto agentes poéticos, criadores. Vejo também um possível 

desdobramento desta pesquisa no campo da cultura popular brasileira, especialmente a 

dança, bastante rica no sentido da relação arte e ritual. Artaud, no poema Para Acabar com 

o Julgamento de Deus, já revela algumas pistas da relação entre o corpo sem órgãos e a 

dança quando fala de uma dança às avessas e da cultura popular, quando se refere ao 

delírio do bailes populares (ARTAUD, 1983). Não posso dizer exatamente ao que ele se 

referia, mas consigo absorver o “espírito” de suas palavras entendendo que na cultura 

popular, por exemplo, há um envolvimento do corpo múltiplo, que insere a dança como 

manifestação cotidiana da vida. Segundo Alves: 

 

Os momentos de encantamento pelas danças populares me 

levaram a refletir e a perceber que a dança – enquanto 

manifestação espontânea da vida – denota diversas formas 

artísticas seja através de seus rituais, cortejos autos espetaculares, 

nos quais o corpo parece ser ao mesmo tempo sujeito e objeto da 

própria arte, uma espécie de propulsor dos cerimoniais que 

integram, entre outras coisas danças e cantos de nossos povos 

(ALVES, 2006, p.18). 

 

 O que nos instiga neste momento é perceber o envolvimento e a importância do 

corpo em tais manifestações, como lugar e ponto de partida para estes acontecimentos. 

Alves traz a dança negra do Coco de Zambê como um exemplo: 

 

A presença do corpo como foco central de muitas 

manifestaçõesculturais parece ser ainda mais evidente quando 
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direcionamos nosso olhar para a cultura afro-brasileira. Nela é 

marcante a presença de um corpo que brinca e se diverte, 

envolve-se com aspectos místicos, religiosos, étnicos e de 

resistência (ALVES, 2006, p.18). 

 

 Segundo minha leitura, este corpo está em acordo com a idéia artaudiana de um 

corpo sem órgãos, e só assim consegue viver sua cultura de forma intensa e múltipla. 

Reflexões como as obtidas nesse percurso cênico-investigativo nos permitiu dançar as 

avessas e a nos permitir transitar num jogo prosaico e poético de corpos sujeitos e de 

corpos que dançam, afinal como sugere Alves (2010), são estas “ambas condições 

imbricadas numa dança que permite aos corpos não esquecerem quem são”. 
32

 

 Tomando como referência a arte e o ritual, vejo também desdobramentos possíveis 

no campo da performance, onde o aprofundamento de diversas questões relativas à cena e 

ao corpo podem ser experimentados e pensados, a partir de um grande  número de autores 

e artistas que tratam deste tema. Tomo, portanto, essa experiência como inicial de uma 

relação maior entre as linguagens artísticas especialmente o teatro, a dança e a 

performance. 

 Quando intitulo meu projeto de encenação oriundo desta pesquisa de Dançando as 

avessas, é exatamente no sentido de explorar o que há de místico e ainda um pouco 

nebuloso no pensamento de Artaud sobre o corpo sem órgãos, sempre ao avesso, 

mostrando outros lados, transgredindo, abrindo as possibilidades e dialogando com as 

artes, os rituais e as culturas diversas. Em minha trajetória elegi a Antropologia Teatral 

como possibilidade de observar esse corpo e ainda mais de agir sobre ele. Reitero meu 

pensamento de que as práticas corporais pré-expressivas, como são observadas e 

sistematizadas por Barba (1994, 2009), são importantes propulsores de ações que podem 

desestabilizar o corpo padronizado e obediente de grande parte de nossa sociedade. 

 Sendo assim concluo minha pesquisa de mestrado, esperando, a partir de assuntos 

como corpo sem órgãos, corpo em transe e corpo dilatado, por exemplo, sendo abordados 

a partir de um processo criativo e de olhares sobre a cultura milenar do hinduísmo, 

possibilitar a abertura para se pensar os processo criativos e os corpos inseridos nestes 

contextos como vivos, construídos e reconstruídos a todo instante, apresentando o ritual, 

o diálogo entre as linguagens artísticas e as práticas corporais como caminhos possíveis 

para se vivenciar uma arte mais próxima da vida. 

 

                                                 
32

 Segundo Alves (2010, p. 219), a expressão para „não esquecer quem são‟ é inspirada na fala de um 

mestre de Folia de Reis ao se referir ao sentido da sua dança, conforme aponta Carlos Rodrigues Brandão, 

em seu livro o que é Folclore. 
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Apresentação 

 

 Este projeto dialoga com estudos da Antropologia Teatral, destacando o corpo do 

ator como eixo do processo criativo da criação. Campo mítico pessoal, corpo sem órgãos, 

transe, dança às avessas e experiência limite são alguns dos temas apresentados. 

 

Objetivo 

 

 O objetivo da encenação é estabelecer uma relação entre corpo e mito, ressaltando 

corpos-limites que transgrediram a ordem e a organização social por um objetivo místico 

e pessoal. Parte-se do corpo sem órgãos artaudiano, uma visão específica do corpo 

enquanto múltiplo, mas geralmente reprimido, precisando libertar- se e descobrir 

possibilidades, e do transe e êxtase corporal, presente na figura de Caitanya Mahaprabhu, 

mestre indiano que viveu no século XVI e que traz consigo parte da mítica hindu, vivendo 

o que acredita até o limite do seu corpo. 

 

Concepção Cênica 

 

 Trata-se de um espetáculo solo, onde a cena é apresentada enquanto o espaço 

mítico da performance e, a partir da dança, é corporificado um jogo ritualístico no qual se 

destacam os fluxos de vida: da felicidade à agonia, do prazer à dor e da identidade à 

loucura. O projeto propõe uma espacialidade circular dentro de uma sala fechada, que 

será instaurada pela cenografia, utilizando o som e a iluminação para a criação de 

atmosferas. 

Cenografia 

 

 O cenário contará com flores que criarão o círculo ritual e um pano branco estará 

estendido numa das bordas este círculo com elementos utilizados no decorrer da cena: um 

castiçal com duas velas, uma flor, um recipiente com água, um incenso e um sino. Em 

uma meia lua, se posicionará o público. 

 

Iluminação 

 A concepção da luz busca auxiliar na criação de atmosferas, principalmente no 

sentido ritualístico. Para isso foi idealizada uma espécie de mandala de luz, onde serão 
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utilizados um foco maior, pegando todo o círculo, um foco menor no meio da cena, e a 

partir deste outros focos aleatórios, e também corredores de luz cortando as diagonais do 

círculo. A idéia principal foi de que as transições da luz fossem realizadas também como 

uma dança. 

 

Figurinos e maquiagens 

 

 Busca por uma atmosfera ritualística e ao mesmo tempo surrealista, ou seja, sem 

um sentido realista, mas com uma mobilidade e funcionalidade na cena e uma relação 

com o inconsciente. Cabeça raspada, maquiagem com ênfase nos olhos, criando-se uma 

espécie de máscara vermelha. Meia calça preta com pés a mostra, short preto e 

tornozeleiras de guizos. O tronco e os braços estarão nus, com algumas pinturas em 

vermelho, branco e preto. 

 

Roteiro Cênico 

 

 Criado a fim de aproximar as leituras feitas acerca do corpo sem orgãos artaudiano 

com aspectos da mítica hindu, presentes principalmente no poema Para acabar com o 

Julgamento de Deus, de autoria de Antonin Artaud, no texto 1948 – Como construir para 

si um corpo sem órgãos dos filósofos Giles Deleuze e Felix Gauttari, no livro Caitanya 

Caritamrta - Adi-lila de Krsnadasa Kaviraja e ainda no livro Dance of Divine Love: The 

Rasa Lila of Krsna from the Bhagavata Purana, Dance of Divine Love: The Rasa Lila of 

Krsna from the Bhagavata Purana, de Graham Schweig. Elas norteiam a elaboração do 

roteiro apontando também para uma possibilidade de encenação não-linear, com ênfase 

em criação de atmosferas e na utilização de textualidades diversas. 
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1 – ÊXTASE 

 

 O público vai entrando e se posicionando em círculo, enquanto alguém dança pelo 

espaço. Dança de olhos fechados. Dança circular e cíclica. Êxtase, transe, intensidades, 

corpo sem órgãos. A cena se desenrola como uma dança de impulsos, reproduzindo em 

cena a busca por um tempo mítico encarnado. Podemos identificar também aqui um tipo 

de transe a partir da música. Dança de longa duração, repetição e improvisação sendo 

valorizada a relação com o espaço e com o público. Quando a música pára, o dançarino 

estará deitado no chão. 

 

Música: I Love Dancefloor (Dimmy Kieer) 

Duração: 07min30s. 

 

2 - TRANSE 

 

 Neste momento o dançarino começa a cantar repetidamente dois versos do mantra 

Hari Haraye Namah Krishna. O mantra começa a ser cantado com ênfase nas ações 

vocais, com o objetivo de criar-se um transe a partir do canto. O dançarino vai se 

levantando e andando pelo círculo enquanto canta. Conforme vai sendo interiorizado, se 

transforma em um canto de dor. Intercalado ao canto vão sendo ouvidas vozes em off, que 

levam o dançarino de volta ao chão: 

 

1 - Seu corpo era como um canavial atacado por elefantes. Havia uma luta entre os 

elefantes, e, no processo todo canavial era destruído. Assim, irrompia um surto de 

loucura. 

 

2 - A senhorita X afirma que não tem mais cérebro nem nervos nem peito nem estomago 

nem tripas, somente lhe restam a pele e os ossos do corpo desorganizado, são essas suas 

próprias expressões. 

 

3 - Ele viveu muito tempo sem estômago, sem intestinos, quase sem pulmões, o esôfago 

dilacerado, sem bexiga, as costelas quebradas. Ele havia às vezes comido parcialmente 

sua própria laringe, e assim por diante, mas os milagres divinos haviam sempre 

regenerado novamente aquilo que havia sido destruído. 
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4- O organismo humano é de uma ineficácia gritante; em vez de uma boca e de um ânus 

que correm o risco de se arruinar, por que não possuir um único orifício polivalente para 

a alimentação e a defecação? Poder-se ia obstruir a boca e o nariz, entulhar o estômago 

e fazer um buraco de aeração diretamente nos pulmões, o que deveria ter sido desde a 

origem. 

 

Duração: 7 min. 

 

3 – FELICIDADE 

 

 Inicia-se uma música e o dançarino volta a alegrar-se e a dançar como quem vê 

uma alucinação que o deixa muito feliz. Esta cena é inspirada em um evento mítico da 

filosofia védica intitulado dança da rasa, onde Krishna dança com as Gopis em uma 

floresta indiana. A alucinação vem e vai, mas o dançarino permanece contagiado pela 

alegria que ela deixa. Ao iniciar a dança ele diz: 

 

 A emoção da loucura transcendental é muito profunda e misteriosa. Mesmo 

quealguém seja muito avançado e erudito não pode compreendê-la. Quem pode descrever 

assuntos insondáveis? Tudo o que posso lembrar é que por um instante ele apareceu 

perante mim, e então, tal qual um relâmpago, sumiu imediatamente . 

 Em uma noite especial, a lua crescente atinge sua plenitude com um brilho 

resplandecente. Seus raios avermelhados iluminam toda a floresta, enquanto os lótus 

noturnos começam a desabrochar. A floresta, durante esses dias, apresenta-se ricamente 

decorada com delicados jasmins, fazendo lembrar os negros cabelos das deusas 

decorados com pequenas flores. 

 Aquela mesma personalidade que roubou meu coração durante minha juventude é 

outra vez meu amo. Estas são as mesmas noites enluaradas, experimenta-se a mesma 

fragrância de flores e as mesmas brisas doces sopram da floresta. Em nossa relação 

íntima continuo sendo a mesma amante, e, mesmo assim minha mente não se sente feliz 

aqui. Desejo ouvir a vibração de sua doce flauta, tocando a quinta nota na intimidade 

daquela floresta. 
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 Meus ouvidos estão morrendo de sede. Por favor, recita algo que mate esta 

sede. Deixe-me ouvir isto. 

 Qual a utilidade da flecha de um arqueiro ou da poesia de um poeta, se elas 

atingem o coração, mas não fazem a cabeça girar? 

 

Música: Hari Hari (Golokera Prema) 

Duração: 10 min. 

 

4 – SAUDADE 

 

 Nessa cena ressalta-se a forma como a saudade vai tomando conta do corpo. Os 

fluxos do sentimento revelam amor e dor. Uma dança da ilusão, de querer acreditar que se 

é feliz... sem ser. O mundo passa a ser demais, incompleto, temporário. Uma dança de 

fluxos de desejo, entregue ao corpo sem órgãos, em três movimentos. 

 

Movimento 1 - A ação é marcada pela repetição do movimento, por movimentos criados a 

partir do tema “saudade”, ou a falta de algo essencial. 

 

Movimento 2 – Parado, o dançarino inicia um movimento de respiração que vai se 

transformando em um choro. 

 

Movimento 3 - São relembrados alguns momentos da cena 3, intercalando alegria e 

tristeza, terminando com a falta de consciência, um desmaio de dor e saudade. 

 

Música: Cry Baby (Janis Joplin) Duração: 10 min. 

 

5 – LOUCURA 

 

 Ao fim da música um retorno. Enquanto o dançarino começa a falar vai 

interagindo com alguns objetos, montando um espaço ritualístico com velas, agua, 

incenso e flores. Então senta e continua a falar. 
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Texto: 

 

 A questão que se coloca ... O que é grave é sabermos que atrás da ordem deste 

mundo existe uma outra. Que outra? 

  

 Não o sabemos. O número e a ordem de suposições possíveis neste campo é 

precisamente o infinito! 

 

 E que é o infinito? Não o sabemos com certeza. É uma palavra que usamos para 

designar a abertura da nossa consciência diante da possibilidade desmedida, inesgotável 

e desmedida. E o que é a ciência? Não o sabemos com certeza. É o nada. Um nada que 

usamos para designar quando não sabermos alguma coisa e de que forma não o sabemos 

e então dizemos consciência, do lado da consciência quando há cem mil outros lados. 

 

 E então? Então o espaço do possível foi-me apresentado um dia como um grande 

peido que eu tivesse soltado; mas nem o espaço nem a possibilidade eu sabia exatamente 

o que fossem, nem sentia necessidade de pensar nisso, eram palavras inventadas para 

definir coisas que existiam diante da premente urgência de uma necessidade: suprimir a 

idéia, a idéia e seu mito e no lugar instaurar a manifestação tonante dessa necessidade 

explosiva: dilatar o corpo da minha noite interior, do nada interior do meu eu que é 

noite, nada, irreflexão, mas que é explosiva afirmação de que há alguma coisa para dar 

lugar: meu corpo. Mas como reduzir meu corpo a um gás fétido? Dizer que tenho um 

corpo porque tenho um gás fétido que se forma em mim? 

 

 Não sei, mas sei que o espaço, o tempo, a dimensão o devir, o futuro, o destino, o 

ser, o não-ser, o eu, o não-eu nada são para mim; mas há uma coisa que é algo, uma 

coisa que é algo e que sinto por ela querer SAIR: a presença da minha dor do corpo, a 

presença ameaçadora infatigável do meu corpo; e ainda que me pressionem com 

perguntas e por mais que eu me esquive a elas há um ponto em que me vejo forçado a 

dizer não, NÃO à negação. 

  

 E chego a esse ponto quando me pressionam, e me apertam e me manipulam até 

sair de mim o alimento e seu leite, e então o que fica? Fico eu sufocado; e não sei que 

ação é essa, mas ao me pressionarem com perguntas até a ausência e a anulação da 
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pergunta eles me pressionam até sufocarem em  mim a idéia  de  um  corpo  e  de  ser  um 

corpo, e foi então que senti o obsceno e que soltei um peido de saturação e de excesso e 

de revolta pela minha sufocação. É que me pressionavam ao meu corpo e contra meu 

corpo e foi então que eu fiz tudo explodir porque no meu corpo não se toca nunca. Para 

existir basta abandonar-se ao ser mas para viver é preciso ser alguém e para ser alguém 

é preciso ter um OSSO, é preciso não ter medo de mostrar o osso e arriscar-se a perder a 

carne. 

 

 O homem é enfermo porque é mal construído. Temos que nos decidir a desnudá- 

lo para raspar esse animalúculo que o corrói mortalmente, deus, e juntamente com deus 

os seus órgãos. Se quiserem, podem meter-me numa camisa de força, mas não existe 

coisa mais inútil que um órgão. 

 

 Quando tiverem conseguido um corpo sem órgãos, então o terão libertado dos 

seus automatismos e devolvido sua verdadeira liberdade. Então poderão ensiná-lo a 

dançar às avessas como no delírio dos bailes populares e esse avesso será seu verdadeiro 

lugar. 

 

 Inicia-se uma música. O dançarino dança com o tecido. Black out. 

Duração: 12 min. 

FIM 
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FICHA TÉCNICA 

 

Criação e atuação: Sandro Souza Silva 

Texto: Antonin Artaud, Krsnadasa Kaviraja, Deleuze e Guattari e Graham Schweig 

Direção artística: Laurice Lucena 

Orientação cênico-investigativa: Teodora Alves 

Criação de maquiagem e figurino: Laurice Lucena 

Criação de cenografia: Sandro S. Silva, Laurice Lucena 

Criação de luz: Sandro S. Silva e André Bezerra 

Operação de luz: André Bezerra 

Operação de som: Chrystine Silva 

Seleção de músicas: Sandro Souza Silva 

Músicas: I love dancefloor (Dimmy Kieer) 

Hari Hari bifale (Golokera Prema) 

Cry Baby (Janis Joplin) 

Bhaja Bhakata Vatsala (Golokera Prema) 

Duração: 45 min. 


