
                                                                                                                                                                             

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

BERTTONY DA SILVA NINO 

 

 

UM RETRATO DO MARGINAL 

BRASILEIRO MEDIANTE O 

TRABALHO DO ATOR COM AS 

PERSONAGENS DE PLÍNIO MARCOS 

EM “NAVALHA NA CARNE” 

 

 

  

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2015 



                                                                                                                                                                             

BERTTONY DA SILVA NINO 

 

 

 

 

UM RETRATO DO MARGINAL BRASILEIRO MEDIANTE O 

TRABALHO DO ATOR COM AS PERSONAGENS DE PLÍNIO 

MARCOS EM “NAVALHA NA CARNE”. 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN, como requisito parcial para obtenção do Título de Mestre 

em Artes Cênicas. 

Orientador: Professor Doutor Rubén Figaredo Fernandez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

MARÇO, 2015 



                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                                                                                             

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Plínio Marcos (in memoriam), pela coragem, 

originalidade, sensibilidade e inconformação. 

Aos meus pais, pelo amor dedicado, e pela fé 

depositada nos meus desejos. 

Ao meu amado sobrinho Breno Cauã, que o meu 

exemplo faça-o perceber o quanto libertador é o 

conhecimento. 

A todos os artistas desse país, que transformam a 

cena num espaço ficcional cheio de possiblidades de 

construção e discussão. 



                                                                                                                                                                             

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, por permitir que meu desejo também esteja em consonância com o dele, e eu 

possa então concretizar mais esse sonho. 

Aos meus pais, Frazão e Edneide, por me apoiarem e acreditarem no meu potencial, 

mesmo quando tudo se mostra desfavorável e confuso, com um caminho espinhoso e 

doloroso a ser trilhado. 

Ao meu irmão Bruno, pela ajuda na padronização deste trabalho de pesquisa, conforme 

a associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

À Janhdson, pela amizade, e por ter desempenhado o papel de meu motorista na prova 

de língua estrangeira na seleção do mestrado. 

À Doutora Joana D’Arc, que com sua simplicidade e extrema competência profissional, 

permitiu-me sonhar com a possibilidade de um futuro possível. 

À Doutora Denise Albuquerque, pelo apoio e dedicação profissional nos momentos 

mais difíceis. 

Ao meu orientador o Doutor Rubén Figaredo Fernandez, por acreditar nesta pesquisa 

desde a fase do projeto na banca de seleção por ocasião da entrada deste Programa de 

pós-graduação. 

À encenadora, atriz e professora Doutora Paula Coelho, por aceitar com presteza em 

participar comigo em mais um desafio acadêmico e artístico, compartilhando seus 

saberes e experiências profissionais.  

Ao Doutor Robson Carlos Haderchpek, pela presença em minha Banca, e orientações de 

leituras para essa pesquisa. 

Ao professor José Sávio Oliveira de Araújo, pela confiabilidade, e atenção no estágio 

docência no componente curricular “Apreciação crítica do espetáculo”, na graduação de 

teatro da UFRN. 

À Palmira Palhano, uma amiga e eterna professora, que me apresentou as primeiras 

lições sobre a cena e arte do ator. 



                                                                                                                                                                             

À Heráclito Cardoso, amigo e companheiro nessa vida suada e prazerosa de mestrando, 

nosso encontro na pós-graduação já estava escrito em algum lugar, para quem acredita 

em destino. 

À Cristina Siqueira, ou simplesmente “Cris”, pelas conversas, risos e momentos de 

crises compartilhados. 

À Ângela Elvira, ainda que distante, por tudo, e principalmente por me ajudar com a 

obtenção do material para o exame de seleção da prova escrita do Mestrado. 

À Adriane Cavalcanti, Andreia Dias e Sumaya Rathge, nessa ordem alfabética, evitando 

ciúmes eventuais, pela amizade, amor e compreensão da minha ausência. 

À David Muniz, Clara Talha e Vitor Blam, amigos-atores, pela confiança que 

depositaram ao fazerem parte desta pesquisa teórico-prática de Mestrado. 

Agradeço, por fim, à CAPES pelo fomento desta pesquisa durante os dois anos de 

Mestrado e ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – PPGARC, desta 

Universidade Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      “Um ator não é um fantoche.” 

  Constantin Stanislavski 



                                                                                                                                                                             

RESUMO  

Esta dissertação apresentada tem como objeto de investigação o trabalho do ator na 

construção das ações físicas, conforme a metodologia desenvolvida por Constantin 

Stanislavski em sua análise da ação dramática, denominada “método da ação física”, 

aplicada às questões da representação cênica do marginal brasileiro, segundo o olhar 

“cruel” e realista/naturalista do dramaturgo Plínio Marcos. Partindo das circunstâncias 

dadas pelo universo Pliniano, a intenção é contribuir para a reflexão sobre o trabalho do 

ator na cena com as personagens marginais de “Navalha na carne”, destacando alguns 

aspectos importantes, que auxiliem na construção deste mundo ficcional. Deseja-se criar 

condições para a formação de um ator que potencialize na cena as contradições e 

conflitos desta obra. A investigação pretende partir do estudo teórico-prático como 

hipótese metodológica, produzindo reflexão crítica a partir do processo criativo do ator 

com a realização de um experimento cênico centrado na técnica psicofísica deste 

pedagogo russo. Assim, pretende-se lançar um olhar sobre o “método das ações físicas” 

com foco na sua última grande contribuição para a atuação, notadamente o 

procedimento da análise ativa, ao fazer uma leitura a partir de “Navalha na carne” por 

meio deste exercício cênico criativo, ampliando os estudos que se ocupam da arte do 

ator. Esta pesquisa faz uma explanação geral sobre a trajetória de Stanislavski até seu 

encontro com a ação física, ao mesmo tempo que, destaca os desencontros de 

entendimento do seu trabalho pelo mundo. Stanislavski desenvolveu inicialmente o 

“método” tendo como pano de fundo, a estética realista - uma relação de diálogo entre 

realidade e a cena – através de uma estilização que cria uma realidade teatral, e 

consequentemente, artística, e não de forma literalmente naturalista através de um 

mimetismo integral. Ou seja, o trabalho de representação na estética realista do teatro 

deve ser elaborado a fim de criar uma realidade teatralizada. Stanislavski entende que 

teatro é convenção, já que o trabalho do ator sobre si próprio deve estimular essa 

segunda natureza, a cênica.   

 

PALAVRAS CHAVE: Ação física, Análise ativa, “Navalha na carne”, Plínio Marcos, 

Stanislavski.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

ABSTRACT 

This thesis presented is to research the actor's work in the construction of physical 

actions, according to the methodology developed by Constantin Stanislavski in his 

analysis of dramatic action, called "method of physical action", applied to questions of 

scenic representation of the Brazilian marginal, according to the look "cruel" and 

realistic / naturalistic Plinio Marcos playwright. Based on the circumstances given by 

Pliniano universe, the intention is to contribute to the reflection on the actor's work on 

the scene with the marginal characters in "Razor in the Flesh", highlighting some 

important aspects, to assist in the construction of this fictional world. You want to 

create conditions for the formation of an actor that leverages the scene the 

contradictions and conflicts of this work. The research aims from the theoretical and 

practical study as a methodological hypothesis, producing critical reflection from the 

creative process of the agent with the realization of a scenic experiment focused on 

psychophysical technique of this Russian pedagogue. Thus, we intend to have a look at 

the method of physical actions focusing on his last great contribution to the work, 

especially the procedure of active analysis by doing a reading from "Razor in the Flesh" 

through this creative scenic exercise, extending the studies concerning the actor's art. 

This research is a general explanation about the trajectory of Stanislavski to his 

encounter with the physical action, while, highlights the inconsistencies of 

understanding of his work around the world. Stanislavski initially developed the 

"method" having as a backdrop, the realist aesthetic - a dialogue relationship between 

reality and the scene - through a style which creates a theatrical reality, and 

consequently, artistic, not literally naturalistic way through an integral mimicry. That is, 

the representation of work in realistic theater aesthetics should be developed in order to 

create a theatrical reality. Stanislavski believes that theater is convention, since the 

actor's work on himself should encourage this second nature, scenic. 

 

KEYWORDS: Physical action, Active analysis, "Razor in the Flesh", Plínio Marcos, 

Stanislavski. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente proposta nasce do desejo e da necessidade de aprofundamento no “método 

das ações físicas” de Constantin Stanislavski, em razão da sua importância para o 

trabalho do ator. Uma necessidade como artista que me acompanha desde os tempos 

fora do ambiente acadêmico, quando experimentava com os grupos amadores por onde 

passei as proposições deste pedagogo Russo para o ator, e que se intensificou ainda 

mais no ambiente acadêmico com a conclusão do curso de Graduação em Teatro 

(bacharelado). O interesse em estudar o “método das ações físicas” como técnica 

interpretativa para o trabalho do ator deve-se ao fato de enxergar nele uma resposta 

metodológica, indicadora de caminhos relevantes para a criação da cena. Stanislavski ao 

fundar com Dantchenko em 1898 o Teatro de Arte de Moscou se torna conhecido 

mundialmente por desenvolver um “realismo psicológico” na cena moderna. A estética 

realista trouxe consigo problemas do cotidiano para o palco, o herói idealizado é 

substituído por personagens mais próximos à realidade do espectador, através de uma 

linguagem coloquial que aproxima o público da obra teatral.  Nesse contexto, o termo 

realista contido neste trabalho deve ser compreendido como uma relação de diálogo 

entre realidade e cena. Assim, nossa pesquisa pretende desenvolver um trabalho de 

caráter teórico e prático que propicie ao grupo de atores pesquisadores deste projeto, a 

experimentação em cena a partir da ação física lançando um olhar sobre o processo 

criativo e o trabalho do ator, tendo como meta a análise da cena realista-naturalista. O 

naturalismo ressalta o determinismo ao qual o ser humano estar influenciado pelo meio 

social, a violência, miséria e exploração são temas fundamentais de suas histórias. Neste 

sentido, elege-se a obra “Navalha na carne” de Plínio Marcos como material de 

improvisação na sala de ensaios, por motivos que vão além da qualidade artística e 

originalidade. Plínio Marcos incorpora o tema da marginalidade ao teatro brasileiro, 

revelando nos aspectos socioeconômicos e culturais de seus personagens e enredos, 

aspectos desconhecidos da representação cênica brasileira. O universo Pliniano 

desenvolve uma “poética da crueldade”, em que as personagens se voltam uma contra as 

outras num impulso avassalador de destruição, denunciando um complexo e rico painel 

de abandono social da época, com notável desdobramento e atualidade ainda hoje. 

Assim sendo, esta dissertação pretende enriquecer as discussões sobre o trabalho do 

ator, sendo mais uma fonte de pesquisa para os que se ocupam do fazer teatral.
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INTRODUÇÃO 

 

 O Teatro e a pesquisa: caminhos de um ator rumo ao seu objeto de investigação. 

 

“A arte existe para que a realidade não nos destrua. ” 

Friedrich Nietzsche 

         

Começar, sempre começar...momento difícil, árduo, porém necessário, 

imprescindível em qualquer empreitada. Se assim dever ser, e não há como se 

eximir...eis que começo essa dissertação! E começo justamente pelo meu passado a fim 

de ligar as pontas da linha que tecem o que fui, e o que eu sou, ou estou, e se entenda 

um pouco minhas escolhas e predileções estéticas, através da minha trajetória 

acadêmica e artística. Numa tentativa de delinear minha poética – ainda que precária e 

efêmera por sua natureza - ao momento atual. Prometo não extrapolar a paciência do 

leitor, mas preciso pertencer às linhas que constroem esse texto. Então aí vai o grande e 

maior fundamento que movimenta a origem do desejo de realizar a presente pesquisa: 

desde muito cedo me senti atraído pela atuação. 

Estudei sempre em colégios particulares – pagos sempre com dificuldade pelos 

meus pais, já que não venho de uma família abastada - no ensino fundamental, exceto 

quando prestei prova em um concurso público concorridíssimo para fazer o ensino 

médio regular profissionalizante na antiga Escola Técnica Federal da Paraíba – ETFPB1, 

passando e cursando entre os anos de 1997 e 1999 o técnico em estradas. E por incrível 

e inesperado que pareça foi aí que tive meus primeiros contatos com a arte dramática, 

havia diversas linguagens artísticas para serem escolhidas, mas sem titubear optei pelo 

teatro. O desejo de experimentar o universo teatral já me era latente no ensino 

fundamental, porém não tive oportunidade, já que na disciplina de educação artística só 

eram oferecidas atividades do universo das artes visuais. 

                                                           
1 Atual Instituto Federal de Educação Tecnológica da Paraíba – IFPB. 
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         Então, entrei para o grupo de teatro da escola técnica, que era e ainda é 

coordenado, pela professora e atriz Palmira Palhano2, a relação com o palco foi tão 

intensa que, ao final do ensino médio tive a certeza da coisa mais importante, que ao 

meu ver, aquela instituição me ofereceu: a vivência artística e a possibilidade de 

experimentar a atuação na cena. O teatro me permitiu abrir possiblidades para olhar 

sobre outros aspectos do ser humano e da sociedade, impelindo-me para uma espécie de 

humanização – no sentido de promover compaixão e solidariedade pelo outro – e pelo 

despertar para construção de um senso crítico sobre o mundo. O grupo de teatro na 

escola técnica trouxe-me uma maturidade enquanto indivíduo, ao mesmo tempo que, 

revelou-me as contradições e a dureza da vida que existia fora dos muros e portões desta 

instituição. O teatro que fazíamos refletia a vida lá fora, e era permeado por ela, textos 

de autoria de Machado de Assis (“Dom Casmurro”), William Shakespeare (“Sonho de 

uma Noite de Verão”) e Luigi Pirandello (“Henrique IV”), foram alvo de montagens e 

discussão em nosso grupo amador secundarista. 

          Terminado o ensino médio em 2000, era necessário prestar vestibular para alguma 

carreira, meu desejo era fazer um bacharelado em interpretação teatral, mas em João 

Pessoa na Universidade Federal da Paraíba – UFPB, só havia o extinto curso de 

educação artística, que há bastante tempo estava defasado e na iminência de ser 

substituído por um novo curso de artes3  – uma reivindicação da classe artística 

Paraibana e dos próprios professores da UFPB – razão pela qual não quis optar por este 

curso, no anseio que essas mudanças e a implantação de uma nova graduação em artes 

ocorresse muito em breve. No entanto, vivemos num país burocrático e a implantação 

demorou muito mais que o previsto pela comunidade acadêmica e artística. 

Nenhum curso fora o tão sonhado bacharelado em Teatro me atraía, assim, 

resolvi investir em concurso público, já que precisava trabalhar para me manter, fiquei 

um ano estudando para o vestibular – sem ter em mente nenhum curso para UFPB – e 

concomitantemente para qualquer vaga que aparecesse no serviço público. Decidi me 

inscrever em direito por orientação do meu pai, que trabalha na Justiça Federal, dessa 

forma, passei para o curso de ciências jurídicas na UFPB, e logo após o resultado do 

vestibular saiu um edital de provimentos efetivos de cargos para serventuários no 

                                                           
2 Mestre em educação pela UFPB e doutoranda em ciências sociais pela UFCG. 
3 Fato que só aconteceu em 2007 com a implantação do curso de Teatro nas modalidades bacharelado e 

licenciatura. 
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Tribunal de Justiça da Paraíba – TJ/PB, que também concorri e acabei me classificando. 

Sorte ou não, já que tinha passado em dois certames públicos bastante concorridos, de 

repente me vi acadêmico de direito e serventuário da Justiça. Por um momento pensei 

que esse realmente era o meu caminho, mas estava faltando algo, um vazio e uma 

tristeza me consumiam, precisava do que me completava e fazia feliz: o palco. Fiz 

alguns períodos de direito, mas nunca cheguei a concluir o curso, para a decepção e 

preocupação dos meus pais, uma vez que o tempo passava e eu não tinha concluído 

nenhum curso superior. Em seguida, providenciei minha DRT de ator junto ao sindicato 

dos artistas local e permaneci fazendo teatro amador na cidade de João Pessoa, 

igualmente continuei trabalhando no TJ/PB, por uma questão financeira, e para pensar e 

me planejar para novos objetivos. Como serventuário do tribunal, passei em alguns 

setores lidando com o público - maioria gente humilde e leiga - me impelindo a refletir 

sobre justiça, ética e inclusão social. O balanço dessa reflexão e vivência é que observei 

uma justiça falha, cheia de pessoalidades, vícios e nepotismo, onde o mal gosto e 

autoritarismo antiético imperam. Foi decepcionante.  

O desejo de intervir e discutir o social sempre me acompanhou, pelo fato de ter 

vindo de família humilde e também ter sofrido e visto injustiças ao meu redor, 

sentimento que ficou mais aguçado e em estado de ebulição após esses longos dez anos 

pela Justiça Paraibana. Só não sabia a forma como isso poderia se concretizar, e muito 

menos desconfiava que o teatro seria o instrumento de trazer essas questões para a cena. 

Então, em 2007 prestei vestibular para o novo curso de teatro da UFPB, passando em 

primeiro lugar, estava muito entusiasmado e optei pelo bacharelado, já que sonhava em 

ser ator formado a nível de 3ª grau. E logo no terceiro período do curso foi proposto 

pelo Professor Paulo Vieira4, na disciplina Tópicos Especiais em Teatro I, a realização 

de um festival Plínio Marcos, através da encenação de algumas peças deste dramaturgo 

Santista. 

Assim a turma foi dividida em quatro grupos que montariam os seguintes textos: 

“Abajur Lilás”, “Quando as máquinas param”, “Dois perdidos numa noite suja” e 

“Navalha na Carne”. E assim, foi meu primeiro contato, e diga-se muito intenso com os 

personagens marginais de Plínio Marcos. Senti-me desnudado em cena...era preciso 

                                                           
4 Doutor pela Escola de Comunicação e Artes- Eca da USP, com a tese intitulada “Plínio Marcos – a flor 

e o mal”, defendida em 1993. 
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estar assim para vivenciar aquele mundo imaginário enquanto ator. Fiquei no grupo que 

estava montando “Navalha na carne”, percebi no seu texto uma forte denúncia social, 

abrindo possibilidades para a discussão de inúmeros aspectos do homem e suas relações 

sociais. O universo de Plínio Marcos representou para mim um momento de catarse 

pessoal e artístico, presenteando-me com uma liberdade poética ao discutir temas que 

sempre foram colocados embaixo do tapete, oprimidos pela moral burguesa 

conservadora. 

“Navalha na carne” foi escrita em 1967, no mesmo ano da publicação do ato 

institucional nº 5 pelo regime militar Brasileiro5, e tem como personagens: Vado, um 

cafetão; Neusa Sueli, uma profissional do Sexo; e Veludo, um travesti que trabalha 

como faxineiro na pensão onde habitam esses três seres ficcionais. Vado é sustentado 

por Neusa Sueli, que se prostitui para lhe dar dinheiro e impedir que ele a abandone, ela 

demonstra uma dependência emocional muito grande pelo cafetão. A ação nesta obra é 

curta e o conflito se instaura no primeiro momento da peça, em razão do 

desaparecimento do dinheiro que Neusa Sueli supostamente deixou para Vado, e que ele 

supostamente não encontrou. Vado agride Neusa e pede uma resposta e solução para o 

problema. Depois de muita tensão e embate entre os dois utilizando linguagem virulenta 

e cortante, Neusa Sueli cogita a possibilidade que Veludo tenha roubado o dinheiro 

quando veio ao quarto fazer a limpeza. 

Esse é o conflito primeiro e chave que desencadeia inúmeras situações de 

violência, numa espécie de jogo entre dominador e dominado. O poder passa de mão em 

mão pelos personagens, através de diversas reviravoltas dramáticas. A violência que 

explodia nas ruas na ditadura militar, ecoava na poética dramatúrgica de Plínio Marcos, 

já que a falta de liberdade favorece o aumento da ambiguidade, característica fortemente 

encontrada nas personagens dele. Assim, a censura militar atuou tão energicamente 

contra o teatro, fazendo de Plínio Marcos o autor mais censurado no Brasil de todos os 

tempos, o teatro nunca foi interessante para quem estava no poder, ainda mais num 

governo déspota e autoritário da ditadura militar, já que ele incitava o povo contra o 

poder vigente instituído pelo golpe de 1964. Em entrevista a Isto é em 07 de dezembro 

de 1977, Plínio diz: 

                                                           
5 O AI – 5 suspendia várias garantias institucionais contidas na constituição Federal de 1967 e estendia 

poderes extraordinários centralizados na mão do Presidente da República, cuja consequência imediata foi 

o fechamento do congresso Nacional por quase um ano. 
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Quando as forças repressoras avançam e a intelectualidade recua, 

evidentemente instala-se o obscurantismo. Quando as forças 

repressoras avançam mas encontram resistências firmes na área 

intelectual, gera-se, então um clima ótimo para o trabalho de criação. 

Este período de 66 a 68 foi de muita lucidez no Brasil. Foi um período 

de resistência, talvez até mesmo desordenada. Mas foi um período de 

lutas contra o obscurantismo. (MARCOS, Plínio apud VIEIRA, Paulo, 

1994, p.78) 

 

Nesse contexto, a obra de Plínio Marcos se constituiu como uma resistência ao 

regime político dominante, reforçando a célebre frase de Deleuze6 que diz criar é 

resistir, ao mesmo tempo que apresentava uma nova estética para o Teatro brasileiro. O 

teatro Pliniano funcionou como um espelho, prolongamento do caos da vida, tentando 

denunciar os difíceis tempos que o Brasil presenciava, numa tentativa de purgação de 

tantas mazelas sociais. “A Arte existe para que a realidade não nos destrua”, sinto com a 

afirmação de Nietzsche e a obra de Plínio Marcos, uma identificação bastante forte 

enquanto artista, ao passo que estes se apresentam com um material riquíssimo para se 

pensar sobre o homem em sociedade com seus tabus e aprisionamentos políticos, 

econômicos e pessoais. Por que viver na minha opinião, é um ato de resistência, viver é 

uma prova dos infernos.... Com a desculpa da expressão! 

É assim que enxergo o teatro, como uma oportunidade de nos fortalecermos 

enquanto seres humanos e artistas, um espaço em que se pode refletir a vida, que insiste 

trazer obstáculos e testar nossas atitudes diante de situações desconfortáveis, e porque 

não assim dizer dramáticas, na acepção mais conflituosa da palavra. Assim, a razão pela 

qual escolhi trabalhar com o texto “Navalha na carne” é por se mostrar uma obra atual, 

complexa e cheia de contradições, com situações limites, e também por apresentar 

desafios para o ator na construção das personagens, trazendo a possibilidade enquanto 

pesquisador de lançar novos olhares sobre a representação do marginal brasileiro na 

cena e as forças sociais invisíveis que lhes permeiam, como por exemplo, a dominação 

androcêntrica. Proponho um experimento cênico ao reapresentar personas que dizem 

muito sobre o momento brasileiro atual: instante em que as instituições legalizam a 

união estável homoafetiva; a aprovação do uso do nome social por travestis e 

                                                           
6 Gilles Deleuze foi um filósofo Francês (1925 -1995), influenciado por Nietzsche, é conhecido como 

“filósofo do corpo sem órgãos” juntamente com Guattari, retirando esse conceito estético do ator, escritor 

e diretor francês Antonin Artaud (1896-1948). 
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transexuais nas instituições públicas e privadas; em que se discute a legalização da 

maconha e mais ainda quando o povo saiu às ruas em todo país protestando por dias 

melhores - as manifestações populares explodiram em todos os cantos do país em 2013. 

É impossível pensar nisso tudo e não lembrar da célebre frase de Plínio Marcos: 

“Minhas peças são atuais, porque o país não evoluiu.”. 

Concomitantemente a esta montagem de “Navalha na carne” na graduação do 

bacharelado em teatro, estávamos tendo aula de interpretação sobre o “método”7 de 

Stanislavski, com a professora e diretora teatral Christina Streva8, que fazia os alunos 

experimentarem as proposições deste pedagogo em algumas cenas dos textos de Anton 

Tchekhov9. Assim, eu e meus colegas atores decidimos trazer os ensinamentos de 

Stanislavski para a montagem de Plínio, e durante um semestre fomos introduzindo o 

pouco que íamos aprendendo nas aulas, e tentando experimentar esse novo conceito, o 

de ação física.  O termo ação física nessa dissertação deve ser compreendido como uma 

ação que sempre tem uma justificativa interior, possui uma lógica, é contínua e 

ininterrupta, e leve o ator a realizar uma atuação verdadeira, com mais organicidade10: 

Não há ações físicas dissociadas de algum desejo, de algum esforço 

voltado para alguma coisa, de algum objetivo, sem que se sinta, 

interiormente, algo que as justifique; não há uma única situação 

imaginária que não contenha um certo grau de ação ou pensamento; 

nenhuma ação física deve ser criada sem que se acredite em sua 

realidade, e, consequentemente, sem que haja um senso de 

autenticidade. Tudo isso atesta a estreita ligação existente entre as 

ações físicas e todos os chamados “elementos” do estado interior de 

criação. (STANISLAVSKI, 2001, p.02) 

 

Utilizando uma série de ações físicas com seus elementos constituintes em 

algumas cenas pudemos constatar os resultados satisfatórios na concepção das 

personagens. O tempo de experimentação foi curto, tendo em vista que, tínhamos outras 

matérias e obrigações acadêmicas diversas da montagem de “Navalha na carne” a serem 

                                                           
7 Utilizo sempre entre aspas evitando um significado doutrinário demais, inflexível ou estático, como o 

próprio Stanislavski já combatia essa compreensão sobre seu trabalho do ator. 
8 Hoje Professora do departamento de Artes cênicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UNIRIO. 
9 Anton Tchekhov foi um médico e escritor Russo cujos textos teatrais foram encenados com muito 

sucesso por Stanislavski no Teatro de Arte de Moscou – TAM.  
10 Organicidade, segundo Vasili Toporkov (1961) – discípulo de Stanislavski integrante do TAM – é o 

fluxo autêntico de vida sobre a cena, que torna a ação do ator coerente e convincente numa situação de 

representação. 
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cumpridas. Essa vivência foi uma experiência incrível, que carreguei comigo no restante 

do curso de graduação, e sempre percebia o desejo de revisitar e investigar mais 

demoradamente o “método” de Stanislavski aplicado as circunstâncias criadas por este 

autor tão inteligente e inovador para a cena brasileira, que é Plínio Marcos. Pretendo 

com essa descrição abordar a gênese desta pesquisa que desenvolvi no Curso de 

Mestrado em Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

O curso de teatro oferecido pelo departamento de Artes Cênicas da Universidade 

Federal da Paraíba – UFPB, no qual fiz minha graduação, tanto na modalidade 

bacharelado como licenciatura, tem no projeto pedagógico para a formação do ator, 

desenvolvido por Stanislavski a disciplina Interpretação II, sendo assim, trata-se de 

apenas uma pequena e única oportunidade de estudar as investigações deste pedagogo 

russo. Tendo em vista que, a extensão e complexidade do legado deixado por ele, 

somente permite que seja apresentado no universo acadêmico da graduação de maneira 

tímida e introdutória. O “método das ações físicas” por sua natureza é resultado de toda 

a experiência acumulada por Stanislavski em mais de trinta anos de pesquisa 

profissional, e exige um estudo mais aprofundado. 

Se Denis Diderot (1713 – 1784) em seu “Paradoxo do comediante” levantou 

discussões sobre interpretação, Stanislavski foi o responsável por primeiro estabelecer 

um “método” direcionado para o trabalho do ator. A pedagogia proposta por 

Stanislavski por meio do “método das ações físicas” alterou os processos de formação 

do ator no mundo, já que no conceito moderno de atuação, a noção de ação é 

fundamental para os estudos sobre a comunicação do ator. Constantin Stanislavski 

nasceu na Rússia em 1863 e desde muito cedo se sentiu atraído pelo teatro, tendo 

fundado o reconhecido teatro de arte de Moscou – TAM em 1897, instituição que 

dirigiu por quase quarenta anos. Ele desenvolveu seu trabalho entre o final do século 

XIX e precipuamente nos primeiros trinta anos do século XX, tendo como pano de 

fundo a estética realista exercendo uma intensa influência na cena teatral.   

Stanislavski ao desenvolver seu “método” deseja que o ator reinvente a 

realidade, transformando-a numa realidade teatral. Isso se deve ao fato que a 

representação da realidade no teatro deve ser elaborada através de uma teatralização do 

real, com uma lógica e coerência próprias. Nesse sentido, o “método das ações físicas” 
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de Stanislavski ao ser utilizado numa atuação no teatro, possibilita ao ator corporificar 

psicofisicamente uma personagem através de uma re-elaboração da realidade, 

trabalhando o potencial cênico por intermédio da exploração da teatralidade. 

Nesse contexto, foi elaborado a primeira parte da dissertação abordando o 

conceito de ação física a partir da metodologia Stanislavskiana, discutindo o “método” 

com suas transformações, e os desencontros das publicações e da obra deste pedagogo 

russo pelo mundo. Também serão estudados alguns elementos constituintes da ação 

física, que contribuem significativamente para a formação do ator criador em cena, 

posteriormente, será destacada a contribuição do encenador Polonês Jerzy Grotowski no 

trabalho com as ações físicas, como um exemplo de avanços das pesquisas sobre a arte 

do ator iniciadas por Stanislavski. 

Já no segundo capítulo ou parte desta pesquisa será tratado um pouco da 

trajetória de Plínio Marcos e sua inclinação pessoal ao conceber personagens marginais 

no teatro, o impacto da censura em sua obra, fazendo dele o autor mais perseguido e 

censurado da história do teatro brasileiro. Evidencia-se também a constatação da 

presença do princípio androcêntrico em “Navalha na carne”, Plínio Marcos como um 

observador atento do meio social, denuncia esse padrão comportamental na nossa 

sociedade brasileira, e mais intensamente na classe menos favorecida, marginal. Esse 

segundo capítulo será finalizado com o texto “O ator”, de 1986, de autoria de Plínio 

Marcos, relacionando esse ofício com o de escrever para a cena. 

No terceiro e último capítulo, se buscará consolidar o conhecimento adquirindo 

nos dois primeiros capítulos, e será descrito alguns procedimentos advindos do 

exercício criativo com as personagens marginais de “Navalha na carne”, de Plínio 

Marcos, lançando um olhar a partir da metodologia do trabalho do ator proposto pelo 

pedagogo Russo Constantin Stanislavski, notadamente sobre o “método das ações 

físicas” dele. Por meio do relato e descrição da experiência prática serão trazidas 

impressões, com objetivo de gerar reflexão, e avaliar o próprio trabalho, 

problematizando e situando o trabalho do ator em nossa contemporaneidade, ao mesmo 

tempo em que, saltamos do estudo dramatúrgico para a ação na cena. 

 Por último, lançaremos um olhar sobre o trabalho do ator na nossa 

contemporaneidade, refletindo sobre o “método” em tempos ditos “pós-modernos”, de 
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“modernidade tardia”, ou mesmo “hipermodernidade”, no qual se apresenta com uma 

teatralidade fragmentária com encontro de linguagens na cena. A nossa 

contemporaneidade alargou as referências do ator no seu processo criativo, criando 

novas relações na cena com os elementos que a constituem. 

 

CAPÍTULO 1 - CONSTANTIN STANISLAVSKI: AÇÃO FÍSICA E O 

TRABALHO DO ATOR 

 

“Nem a loucura do amor, da maconha, do pó, do tabaco e do álcool, vale a 

loucura do ator quando abre-se em flor sob as luzes no palco. ”11 

Caetano Veloso 

 

Neste primeiro capítulo será abordado o método das ações físicas como a 

primeira técnica de atuação no mundo ocidental, mas antes percorreremos um pouco a 

trajetória pessoal e artística de Stanislavski, discutindo sua mudança de escolha no foco 

do método, que inicialmente era centrado na “memória emotiva”, primeira fase de sua 

pesquisa, para a posterior utilização da ação física como principal consolidador de todos 

os outros elementos que seu método previa. Constantin Stanislavski não abandonou sua 

pesquisa dos primeiros anos, apenas modificou a ordem de sua utilização na cena. Isso 

deve-se a um amadurecimento artístico após anos de um trabalho teórico-prático frente 

ao Teatro de Arte de Moscou. 

O livro autobiográfico “Minha vida na Arte” traz essas inquietações deste 

pedagogo Russo, como também nos permite compreender melhor o projeto político, 

artístico e pedagógico que seu método propõe ao ator. Stanislavski almeja a 

organicidade do ator na cena, através de uma integridade psicofísica, coerência e lógica 

das ações através de uma justificação da ação. Serão discutidos os problemas da 

tradução e os desencontros sobre a sua técnica de trabalho do ator pelo mundo, como 

também, será destacada a importância do encenador Polonês Jerzy Grotowski como 

continuador das pesquisas de Stanislavski com o trabalho sobre as ações físicas. 

                                                           
11 Composição feita em 1986 pelo músico Baiano Caetano Veloso, cujo título “merda” refere-se a 

expressão surgida no teatro, e usada até hoje pelos artistas de teatro para desejar boa sorte na cena. Do 

Francês “Merde”. 



 

25 

 

1.1 A “arte de viver o papel” de Stanislavski: Da “Memória Emotiva” a “Ação física” 

na arte do ator. 

        “Viver é a coisa mais rara do mundo. Algumas pessoas apenas existem” 

Oscar Wilde 

 

Konstantin Sergeievivh Alekseiev, mais conhecido mundialmente como 

Stanislavski, nasceu em 1863 na Rússia de uma família economicamente privilegiada, 

atuando desde cedo no teatro amador até 1887, quando então com vinte e quatros anos, 

funda junto com Vladimir Danchenko o Teatro de Arte de Moscou, o histórico TAM, 

que dirigiu por mais de quarenta anos. No TAM buscou banir a atuação mecânica e 

tornar o ator um ser vivo, agente da criação de uma vida mais sincera e emocionante, 

através da preparação do ator. Antes do trabalho de Stanislavski, ainda no século XVIII, 

Lessing, crítico alemão afirmava: “Temos atores, mas não temos arte de representar” 

(STANISLAVSKI, 2004, p. 08). Sendo assim, as contribuições de Stanislavski 

revolucionaram os processos criativos de atuação, rompendo com uma tradição 

declamatória e engessada da criação tradicional que se praticava. 

Stanislavski buscou a verdade cênica do ator através da ideia que o ator deve 

trabalhar sobre si mesmo, e conhecer seu aparato psicofísico, instrumentos que 

compõem sua arte: o corpo e mente. No início da sua pesquisa de caráter teórico e 

prático, tinha como foco do ator a procura pelas emoções do personagem para o 

cumprimento das tarefas do palco, mas com o passar do tempo e acúmulo de 

experiência de sua “vida na arte”, verificou que as emoções são intangíveis e, portanto, 

difíceis de serem sozinhas a base para natureza criadora cênica. 

O contato com a companhia teatral do Duque Jorge de Meiningen (1826-1914), 

da Alemanha, em 1890, foi um marco decisivo para o início da sua pesquisa da arte do 

ator. O duque tinha como característica estética dos seus espetáculos uma vinculação 

com o realismo histórico alemão, primando pela reconstituição histórica no enredo. A 

influência dessa companhia trazia uma grande inspiração para Stanislavski, que na sua 

autobiografia, afirma ter chegado a imitar o diretor alemão, e descobrir com um tempo 

que esse não era a trajetória que gostaria de seguir, já que segundo ele “copiar paralisa a 

criação individual” (STANISLAVSKI, 1985, p.87, minha tradução)  
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Era necessário pensar uma metodologia que o ator fosse atingindo internamente, 

e consequentemente a encenação, já que um é dependente do outro, Stanislavski 

desejava a integralidade cênica, e isso só era possível partindo do espírito do artista. Tal 

constatação faz parte da tomada de consciência que apesar de uma concepção exterior 

ser “um caminho lateral até a alma do artista, do exterior para o interior, do corpo para a 

alma, da encarnação a vivência, da forma ao conteúdo” (STANISLAVSKI, 1985, p.156, 

minha tradução), ela sozinha não representa uma metodologia de trabalho tanto para o 

ator como diretor. 

O Teatro de Arte de Moscou – TAM, seria então um espaço para se fazer uma 

pesquisa experimental sobre o teatro e principalmente, o trabalho do ator. Com os textos 

de Anton Tchékhov12, Stanislavski tornou-se um dos nomes principais na Rússia, como 

também, permitiu estudar a arte do ator por um olhar mais técnico, tentando sistematizar 

as experiências com a dramaturgia Tchekhoviana. Stanislávski e Dântchenko 

investigavam na peça todos os conflitos, que estavam implícitos nos silêncios, já que na 

obra de Anton Tchékhov as personagens sofrem de uma inação, que não 

necessariamente significa uma falta de vida interior subjacente. Para representar tais 

personagens tão diferentes do que se conhecia na cena teatral de sua época, era 

necessário criar uma metodologia de trabalho para o ator. Então, Stanislavski adota a 

“memória emotiva” como uma prática de trabalho, e que constitui a primeira etapa do 

seu “método”. 

A dramaturgia Tchekhoviana com seus movimentos internos e cheios de 

significados que nem sempre estavam explícitos, necessitava de uma atividade interna, 

uma construção de vida interior pelo ator com o seu personagem. A obra de Tchékhov 

sinalizou para Stanislavski que: 

 

A ação cênica devia concretizar-se no sentimento interior, e que sobre 

ele, e somente sobre ele, purificada de toda a falsidade cênica, se pode 

fundamentar a obra dramática no teatro Embora a ação exterior em 

cena divirta, distraia ou excite os nervos, a interior contagia, se 

apodera de nossa alma e a domina. Desde logo, o ideal se cristaliza 

quando as duas, ou seja, a ação interior e a exterior se fazem presentes 

                                                           
12 Médico e dramaturgo Russo, seus textos ficaram famosos nas encenações pelo Teatro de Arte de 

Moscou –TAM. 
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na obra, fundidas estreitamente (STANISLAVSKI, 1985, p. 246, 

minha tradução) 

 

Assim, a ação interior era fundamental, o exterior não se sustentaria sem a 

comunicação com o interno do ator, e capaz de tornar o personagem verdadeiramente de 

carne e osso aos olhos do público. O ator então nesse primeiro momento de descoberta 

por Stanislavski, não poderia representar um papel, mas “ser, viver, existir de fato” 

(STANISLAVSKI, 1985. p. 246, minha tradução), obedecendo à lógica interna da 

personagem. Essa ideia irá ser revista ao longo de sua trajetória profissional com o 

amadurecimento artístico.  

Mas, Stanislavski observou que era muito difícil criar a verdade interior dos 

atores a partir da própria vivência, já que a partir da “memória emotiva” o ator deveria 

despertar sentimentos parecidos com os da personagem, para tentar alicerçar 

organicamente sua atuação. Porém na sua autobiografia “Minha vida na Arte”, ele se 

indagou se esse “método” conseguiria manter o frescor e a vivacidade do ator por muito 

tempo, numa longa temporada, por exemplo. Infelizmente, a resposta foi negativa, 

necessitando continuar suas investigações na pesquisa da arte do ator. Então o que foi 

que Stanislavski percebeu? Que o trabalho com a “memória emotiva” se mostrou com 

resultados bons por um tempo, mas às vezes começou a dar errado enquanto 

metodologia, com atuações voltando para a inverdade cênica e sobreatuações. A 

consequência disso era o desgaste psicológico gerado no ator pela “memória emotiva”, 

que tinha que chorar toda noite um pranto como se fosse a primeira vez que o fizera, as 

emoções fazem parte de um plano intangível do subconsciente. Não temos controle 

sobre as nossas emoções! E foi nesse momento que o pedagogo Russo, começou a 

pensar em novos fundamentos que pudessem nortear o trabalho do ator de forma mais 

concreta, segura. 

Então, em 1906 com imensas anotações, porém desorganizadas sobre a arte do 

ator, partiu para Finlândia com o objetivo de sistematizar uma técnica necessária para a 

formação desse novo ator, e lembrou dos movimentos do corpo no treinamento que 

fazia. Nas expressões, movimentos do braço, tronco e pernas com suas musculaturas. E 
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nesse mesmo período, assistiu a Isadora Duncan13 em cena, ficando encantado com 

tamanha vida em cena. O encontro entre os dois provocou uma espécie de clique em 

Stanislavski que começou a reafirmar a organicidade do trabalho do ator à partir do 

corpo, algo mais concreto que as emoções. Daí surgiu uma amizade entre ambos que fez 

com Stanislavski mudasse o foco de suas investigações para a ideia de ação física, tendo 

o corpo em cena o destaque principal, entendendo o corpo com a inclusão da mente, 

unidos, e rompendo com a concepção psicológica da sua primeira fase que foi a 

“memória emotiva” ou “afetiva”. 

Nessa “odisseia” artística, Stanislavski observou que o trabalho com as ações 

físicas necessitava de um trabalho anterior do ator, um trabalho sobre si mesmo e do 

papel que representa: 

Pude notar em mim mesmo e nos demais que, neste estado criador, 

desempenhava um papel muito importante a liberdade do corpo, a 

ausência de toda a tensão muscular e a submissão absoluta de todo o 

aparato físico às ordens que emanavam da vontade do artista. 

Mediante essa classe de disciplina se obtém um trabalho criador 

organizado com excelência, com o qual o artista está em condições de 

expressar mediante seu corpo, sem obstáculos de espécie alguma, tudo 

o que sente sua alma. (STANISLAVSKI, 1985, p.329, minha 

tradução) 

 

O “método das ações físicas” é o ponto de chegada de uma trajetória de 

investigação artística com suas raízes na linha de forças motivas. Toporkov, discípulo 

de Stanislavski, descreve essa transição com afirmação do “método das ações físicas” 

de Stanislavski na montagem de Tartufo, de Moliére: 

 

Nesse momento tudo girava exclusivamente em torno da 

conduta física. Para estudá- la e aperfeiçoá-la se 

aplicavam os mais diversos métodos (...). Ao seguir esse 

método, nosso trabalho ganhava a forma de um jogo 

divertido, ou de uma classe de exercícios com os 

elementos mais primários das ações físicas, com 

Stanislavski convertido em um professor exigente que de 

repente nos pedia que descrevêssemos oralmente toda a 

linha de atuação dos personagens. (TOPORKOV, 1961, 

p.96, minha tradução) 

                                                           
13 Angela Isadora Duncan (1877 - 1927) foi uma bailarina Americana, que revolucionou a dança abolindo 

o uso da sapatilha, morrendo tragicamente estrangulada pela echarpe que ficou presa na roda de um carro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1877
http://pt.wikipedia.org/wiki/1927
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bailarina
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Se Stanislavski ao desenvolver o “método das ações físicas” no trabalho do ator 

propôs uma investigação prática e não uma experimentação exclusivamente 

intelectualizada da arte, deve-se ao fato de privilegiar a experiência humana com a 

intuição. Ele propõe o procedimento da análise ativa do texto para que o ator possa 

experimentar a partir das pequenas ações da personagem, aproximando-se de forma 

concreta e física do papel representado, através da integração corpo- mente e interior- 

exterior. O pedagogo Russo não estava se opondo as discussões artísticas sobre a 

representação, tampouco indo contra o trabalho de mesa, mas apenas modificando o 

momento de fazê-las. Nesse contexto, essa técnica enriquece o trabalho do ator na 

composição de uma personagem por oferecer a ação como ponto de partida para as 

descobertas na criação, tornando o processo criativo mais crítico e consistente a atuação. 

O ator então deve focar na apropriação da ação psicofísica na cena, trabalhando 

juntamente com todos os elementos criadores para construir a personagem na 

representação: 

 

(..) Para que sua obra permaneça, é indispensável à relação de vocês 

com ela. Podem fazer também as ações físicas previstas pelo autor, 

mas deverão convertê-las em suas. Não se pode viver ações dos 

outros; é necessário criar as próprias, adequadas ao personagem, 

ditadas pela consciência própria, a vontade, o sentimento, a lógica, a 

consequência, a verdade e a crença. (JIMÉNEZ, 2004, p.242, minha 

tradução) 

 

Ao desenvolver a ação o ator precisa encontrar uma organicidade, através de 

uma “vivência interior” da personagem e não em formas exteriores. O movimento pelo 

movimento em cena não denota ação psicofísica, pois a ausência de deslocamento de 

uma pessoa não necessariamente implica inação. Segundo o pedagogo Russo, “Muitas 

vezes a imobilidade física é resultado direto da intensidade interior, e são essas a 

atividades íntimas que têm muito mais importância, artisticamente.” (STANISLAVSKI, 

2004, p.67) 
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Stanislavski ao desenvolver seu projeto pedagógico idealiza atores mais 

participativos, que tenham desprendimento do texto, capazes de conceber uma atuação 

que prime pela verdade na cena, e transforme a “vida do espírito humano” de forma 

estética. A ação deve ser enxergada pelo ator como um estímulo real, um impulso para 

criar a vida em cena, inicialmente se deveria escolher “(..) ações físicas pequenas que se 

possa fazer com sinceridade” (JIMÉNEZ, 2004 p.263, minha tradução) O grande dilema 

da época era abandonar inicialmente o texto, algo praticamente impensável, 

inadmissível na era do textocentrismo e do autor de teatro. 

Assim, o trabalho sobre a personagem deve começar com ações acessíveis, que o 

ator possa crer no que está executando em cena. Stanislavski acredita que a “ação 

física” por mais simples que seja, traz consigo a faculdade de despertar a atividade do 

artista para o estado criador, através de diversas imagens e circunstâncias supostas com 

o auxílio do “se” mágico. Ele afirma que uma sequência de ações físicas simples e reais 

podem se transformar em estímulos para o aparecimento da vida da alma humana na 

personagem. 

Nesse contexto, o “método das ações física” propõe tornar corporal uma ação 

interna, investigando os aspectos da vida da personagem com a participação de todas as 

particularidades internas humanas de onde partem estímulos reais, configurando-se 

como uma exploração da “interioridade” no trabalho do ator; a ideia de ação proposta 

por Stanislavski, por ter uma abordagem prático-teórica se constitui como um processo 

vivencial. A repetição da ação pelo ator através da vivência possibilita a experimentação 

de diversas outras ações, na tentativa de encontrar a vida em cena com suas verdadeiras 

ações para sua personagem. 

Ou seja, o ato de reconstruir a ação, vivenciando a ação através do 

comprometimento psicofísico é extremamente importante para o ator, porque fortalece a 

verdade em cena – indispensável em qualquer atuação. Com a reconstrução a atuação 

ganha força e possibilita o domínio do movimento nas ações, tornando-as cada vez mais 

sólidas e convincentes. Evitando a sobreatuação ou falta de espontaneidade na ação, 

sentir e conhecer a verdade das “ações físicas” possibilita reproduzir essa mesma linha 

de ações em diferentes contextos imaginados. 



 

31 

 

Dessa forma, o ator deve ser capaz de fazer uma sequência de ações que melhor 

expressem a personagem e selecionar aquelas que sejam mais adequadas, possibilitando 

o desenvolvimento do papel na representação. O processo de seleção das ações se 

constitui num verdadeiro processo artístico. A escolha da ação visa atender a um 

propósito específico na atuação, o ator tem que conquistar o direito de fazer isso ou 

aquilo em cena. Stanislavski adverte que “a matéria espiritual tomada de alguém 

estranho sem ser vivida na alma própria, é fria, puramente especulativa e não está 

organicamente relacionada com o artista.” (JIMÉNEZ, 2004, p.267, minha tradução) A 

ação no “método” dele é justamente o contrário, é o reflexo exterior do movimento 

interior desta matéria espiritual vivida. 

1.2 Traduções e publicações americanas e russas: O “método” e os desencontros. 

 

“A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida” 

Vinícius de Moraes 

 

No ano de 1924, Elizabeth Hapgood, estudiosa de Literatura Russa, juntamente 

com seu cônjuge Norman Hapgood, crítico e encenador teatral, amigos de Stanislavski, 

propuseram que ele escrevesse sobre suas experiências frente ao Teatro de Arte de 

Moscou – TAM. Stanislavski relutou de início com receio de seu método se tornar em 

algo estático e por demais dogmático, inflexível aos olhos alheios, e não por egoísmo 

em deter a própria arte14. Somado a isso, Jean Benedetti afirma que a escrita nunca foi o 

forte de Stanislavski, nos contando que: 

 

A raiz do problema reside na própria personalidade de Stanislavski, 

que tinha em baixa conta sua qualidade de escritor. Sua experiência na 

escola(..) não tinha sido das mais felizes – chegara mesmo a usar 

recursos pouco honestos para passar nos exames de latim e se 

considerava um fracasso como estudante. Aos dezoito, decidiu não 

ingressar na universidade, preferindo entrar para a tecelagem que era 

negócio da família. (..) Embora não tivesse pretensões a qualquer 

talento literário, mesmo assim Stanislavski escrevia todos os dias; 

                                                           
14 De acordo com Stanislavski “(..) o ator deve escrever. Por quê? Porque sua arte vive e morre com ele. 

Pense bem. Se os atores tivessem feito menos mistério de sua arte, se tivessem partilhado seus segredos 

com aqueles que os sucederam, poderíamos ter estabelecido as leis da arte que os verdadeiros artistas 

almejam há tempos...Haveria menos conversa fiada e diríamos menos tolices.” (BENEDETTI, 1991, 

p.11) 
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registrava seus pensamentos sobre teatro em seus cadernos, que vinha 

mantendo ininterruptamente desde os quatorze anos e nos quais 

analisara com detalhes seus sucessos e fracassos como ator e diretor. 

(BENEDETTI, 1991, p. 10) 

 

Porém, sua resistência literária em publicar foi sobrepujada pelo imperativo 

econômico, com um filho tuberculoso, precisava de dinheiro para o tratamento. Com a 

revolução Russa, Stanislavski perdeu todas as suas posses. Assim, cedendo a 

necessidade ele propôs publicar algo sobre seu sistema, mas as editoras recusaram, 

querendo uma autobiografia com histórias fantásticas sobre sua vida. Stanislavski odiou 

a ideia! Mas não podia dispensar o contrato para “Minha Vida na Arte”, com uma 

determinação da editora de 60.000 palavras, limite que foi extrapolado por ele irritando 

os editores. “Minha vida na Arte” foi publicado em abril de 1924, com uma tradução em 

inglês, que não condizia com o que ele queria relatar. Stanislavski achava que o livro 

deveria ser reformulado, e foi o que fez. 

Apesar da insatisfação com os rumos que sua autobiografia tinha tomado, em 

1930, debilitado e doente15 fez uma viagem ao sul da França se hospedando na casa dos 

Hapgood, e lá começou a escrever os primeiros livros, um dedicado ao trabalho do ator 

(já intitulado de “O trabalho do ator sobre si mesmo”) e outro sobre técnicas exteriores 

na construção da personagem (“A composição da personagem”), que deveriam ser 

publicados juntos e aplicados concomitantemente na formação do intérprete. 

Ao voltar para Rússia finaliza o primeiro livro “A preparação do ator” e envia 

para Elizabeth traduzir nos Estados Unidos, sendo publicado em 1936 em Nova York, 

dois anos antes de sua divulgação na Rússia. Porém, o segundo volume que é uma 

sequência do primeiro “A construção da personagem”16, só foi recebido por Elizabeth 

                                                           
15 Stanislavski sofreu um ataque cardíaco em cena na festa do trigésimo aniversário do TAM em 1929, 

somado a isso em 1930 fazia grande frio em Moscou, e sua esposa Lilina ficou preocupada com alguma 

complicação em sua saúde, já que além do problema cardiovascular ele também sofria de asma. 
16 Publicada em 1949 nos Estados Unidos. Jean Benedetti também chama atenção para um fato 

“Curiosamente, entretanto, em seu prefácio para a composição da personagem, a Sra Hapgood se mostra 

ambígua a esse respeito. Dá impressão que, durante o tempo que passou com Stanislavski(..) não tivera o 

conhecimento que ele planejava um só livro. Ficou sabendo da existência desse segundo volume, 

conforme revela, através de cartas e por ocasião de sua visita em Moscou em 1937. Numa certa altura, 

menciona como uma sequência e, na página seguinte, fala em continuação. Em lugar algum dá a entender 

que se trata parte integrante de um mesmo processo. Além disso, o título a composição da personagem 

não sugere, necessariamente, qualquer conexão com a preparação do ator e é também bastante 

desorientador.” (BENEDETTI, 1991, p.18)  
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depois da segunda guerra mundial por Igor Alekseiev, filho de Stanislavski, já que ele 

havia falecido. Esse hiato de treze anos entre as duas publicações causou no legado 

deixado por Stanislavski inúmeras interpretações errôneas, causando desencontros17 de 

entendimento de sua metodologia pelo mundo, já que como vimos o “método” dele 

sofreu uma mudança no foco, deslocando-se sua base da “memória emotiva” para a 

“ação física” no trabalho do ator. O método das ações físicas é a última etapa da 

pesquisa deste pedagogo russo. As experiências datadas antes da primeira guerra 

mundial não representavam mais seu “método” de trabalho. 

Em 1938 com a publicação de “O trabalho do ator sobre si mesmo” na União 

Soviética (atual Rússia), começaram a comparar o livro em inglês com o russo, 

levantando também inúmeras críticas nos termos da tradução, sinalizando distorção da 

poética de Stanislavski. O contexto faz a palavra mudar de significado, um exemplo é 

descrito por Benedetti: 

A Sra. Hapgood não diferencia, e portanto não pode traduzir de forma 

correta, termos como “to behave” = comportar-se deistvovat, “to do”= 

fazer delat e “to act”= agir, atuar igrat que, para Stanislavski tem 

significados distintos. É realmente essencial para a perfeita 

compreensão do sistema, que essas noções sejam separadas de 

maneira rigorosa, mas nesse ponto ocorre uma infeliz coincidência na 

língua inglesa: todos os três verbos podem ser traduzidos, em 

diferentes contextos, por “act” – como “I don’t like the way he acts” 

(não gosto da maneira como ele se comporta), “He must act” (ele 

precisa fazer algo), ou “I want him to act” (quero que ele atue, 

represente). Não tendo conhecimento direto do funcionamento do 

sistema, a Sra. Hapgood deixou de fazer essas distinções 

importantíssimas(..) (BENEDETTI, 1991. p. 19) 

           

A visita de Moscou em 1937 não foi suficiente para a Sra. Hapgood se inteirar 

com a nova concepção do trabalho do ator, o “método das ações físicas”, que ainda 

estava restrito a algumas pessoas como Stella Adler, que trabalhou com Stanislavski em 

Paris em 1934, e quando voltou a Nova York deu a péssima e polêmica notícia a Lee 

                                                           
17 Desencontros e confrontos, inclusive entre os próprios discípulos, como Stella Adler e Lee Strasberg, 

que segundo Jean Benedetti “(..)ambos se autoproclamando os verdadeiros guardiães do pensamento do 

mestre, como se fosse o Santo Graal.” (BENEDETTI, 1991, p.09) No entanto, é importante entender que 

isso faz parte também, do contato destes “discípulos” com o método deste pedagogo Russo em momentos 

diferentes, já que a maneira de se trabalhar na cena foi modificada. 
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Strasberg18 que ele estava desatualizado sobre o “método” Stanislavskiano. É 

importante ao estudar o método das ações físicas abordar esses desencontros, e ter 

consciência das contradições e confusões geradas pela disseminação da obra de 

Stanislávski através da tradução. Essa tomada de consciência, permite selecionar e 

preferir, ainda que não exclusivamente, textos em espanhol, que foram diretamente 

traduzidos do russo, como também, fazer uma leitura contextualizada com o período e 

etapas de pesquisa de Stanislavski. 

 

1.3 A ação e o método das ações físicas na formação do ator criador 

 

“O ator é o demônio que dá passagem a outra entidade esquizofrênica dentro 

dele”19 

Fernanda Montenegro 

 

A palavra “ação” na história da arte dramática remonta a Aristóteles (384 -322 

a.c) em sua “Arte poética”, definindo a tragédia como “ imitação de uma ação de caráter 

superior”, através da atuação dos atores ao representar as personagens. Para ele o 

fundamento da criação artística é a mimesis (imitação) de uma ação, afirmando que é 

através do desenvolvimento da ação que o caráter das personagens será apresentado na 

cena. Ou seja, para o filósofo grego, o mythos seria a mimesis de uma práxis, imitação 

de ações humanas, eticamente orientadas e internalizadas na estrutura do texto literário. 

Nesse sentido, considerando que Aristóteles define a “ação” como a “alma da tragédia”. 

A respeito da ação na cena Patrice Pavis afirma: 

 

Sequencia de acontecimentos cênicos essencialmente produzidos em 

função do comportamento das personagens, a ação é, ao mesmo 

tempo, concretamente, o conjunto dos processos de transformações 

visíveis em cena e, no nível das personagens, o que caracteriza suas 

modificações psicológicas ou morais. (PAVIS, 1999, p.2) 

                                                           
18 Lee Strasberg (1901-1982), foi um professor, ator e produtor, ensinou no famoso Actor’s Studio, se 

tornando diretor artístico de atores e atrizes que marcariam época e o imaginário do cinema americano, 

como por exemplo, Marlon Brando, Paul Newman, James Dean, Al Pacino e Marilyn Monroe. 
19 Disponível na entrevista em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1705200912.htm, acesso em 

02/01/15 ás 10h30. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1705200912.htm
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Então, pode-se constatar que o interesse em entender a ação na representação 

acompanha o teatro. Tanto Aristóteles quanto Pavis enxergam na ação o desdobramento 

necessário para a evolução cênica do enredo, tendo a conduta das personagens através 

das ações e reações participação determinante nesse processo. Constantin Stanislavski 

também se ocupa com o significado da ação no teatro, calcado através de estudos e 

experimentações práticas. Stanislavski elaborou um “método” de atuação, aplicando o 

conceito da “ação” à arte do ator, e tendo inicialmente a estética realista como 

impulsionadora de suas pesquisas em atuação. Através das ações o ator vai construindo 

as várias personagens, mostrando a habilidade camaleônica exigida na profissão, 

acertadamente adjetivada pela conceituada atriz brasileira Fernanda Montenegro como 

uma característica “esquizofrênica”, de se criar personas e sempre dar vez e voz ao 

“outro”. 

Stanislavski propõe um “método” para o ator que visa à interação do corpo com 

a mente agindo simultaneamente, sem hierarquia, através de uma ação psicofísica20. O 

“método” criado por ele contém vários elementos e procedimentos, que contribuem para 

o desenvolvimento das potencialidades criativas do ator. Ele elege a ação como base do 

trabalho do ator, ao afirmar: “(..) Eis como abordo um novo papel. Sem qualquer leitura, 

sem qualquer conferência sobre a peça, os atores são convocados para ensaiá-la.” 

(STANISLAVSKI, 1990, p.225) O pedagogo russo propõe ao ator experimentar ações, 

ao invés da exclusiva análise através de operações estritamente cerebrais ou mentais. 

Ao formular o “método das ações físicas”, o diretor russo admite que o corpo em 

ação fornece um caminho mais natural e confiável, para o ator atingir uma criação 

cênica. Para Stanislavski o ator deveria elaborar ações que tivessem um propósito 

estabelecido, específico. Ele afirma que o ator ao estar em cena deveria por alguma 

coisa em ação, mas com motivação: “(..)em cena, não corram por correr, nem sofram 

por sofrer. Não atuem de modo vago, pela ação simplesmente, atuem sempre com um 

objetivo.” (STANISLAVSKI, 2004, p. 69) Dessa forma, ele declara que toda ação física 

no teatro deve ter uma justificação interior, acompanhada de uma lógica. 

                                                           
20 Ação psicofísica tem como premissa que uma ação física carrega uma dimensão psíquica em sua 

própria execução, sendo possível vislumbrar esse aspecto interior de forma exterior, ou seja, através da 

ação no corpo. 
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O fato das ações físicas obrigatoriamente serem preenchidas e justificadas de 

uma ação interna, está intimamente relacionado com o que ambiciona o “método” - 

encontrar organicidade e sinceridade no trabalho do ator -, conforme observa 

Stanislavski: 

(..) Quando as ações de vocês, de acordo com o personagem e com as 

circunstâncias supostas na obra, não somente as imaginadas na mente, 

mas também as realizadas fisicamente, somente então poderão sentir e 

compreender a verdade da vida do personagem representado; não 

exclusivamente a nível intelectual, mas também vivendo a ação com 

todo seu organismo. (STANISLAVSKI apud JIMÉNEZ, 1988, p.271, 

minha tradução) 

 

Trabalhando com as ações interiores e exteriores, o ator examina a situação, a 

atitude e o objetivo da personagem em cada ação elaborada. A partir dessa construção o 

ator pode atuar de maneira convincente sem perder o sentido de realidade. O ator deve 

agir como ele mesmo na situação da personagem, para a partir da própria existência 

conceber a do personagem em ficção, segundo Stanislavski: 

 

(...) Quando executamos ações físicas análogas ao nosso papel, em 

circunstâncias determinadas análogas às que foram estabelecidas pelo 

autor, então, e somente então, podemos compreender e sentir a vida 

latejante da nossa personagem, e fazê-lo com a plenitude do nosso 

próprio ser. (STANISLAVSKI, 1990, p.291) 

 

Esse processo de análise da situação em ação similar, através do experimento 

psicofísico da ação da personagem em certa situação denomina-se “análise ativa”. O 

ator com a “análise ativa” aborda o material dramatúrgico através da ação, sem 

necessidade de um estudo aprofundado dos conteúdos da obra dramática. A “análise 

ativa” tem como base o trabalho de improvisação do ator, estimulando a criatividade, 

espontaneidade e imaginação. 

Maria Ósipovna Knébel no livro “El último Stanislavski” relata um exemplo 

usado por Stanislavski ao apresentar os benefícios de se trabalhar com um texto por 

meio de improvisações e investigação de uma sequência de ações físicas, propiciando 

ao ator uma análise orgânica da linha de ação do texto: 
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Suponhamos que a personagem da peça seja uma mulher que estava 

numa loja comprando tecidos. Em um momento de distração, 

descuida-se de seu filho de 5 anos. Mais tarde percebe que ele sumiu, 

procura pela loja e não o encontra. Sai à calçada, vê um homem 

parado e pergunta se viu um garoto pequeno com determinadas 

características. Ao vermos essa mulher perguntar por seu filho, 

podemos supor o que teria ocorrido minutos antes mais por sua atitude 

corporal do que pelo que ela diz. Uma leitura em torno de uma mesa, 

ao contrário, não possibilitaria à atriz a experiência desse estado 

psicofísico de busca exasperante pelo filho desaparecido, razão de ser 

da personagem. (KNÉBEL, 1996, p.21)  

 

Assim, o “método” Stanislavski privilegia a ação como caminho de leitura e 

compreensão do texto pelos atores, a fim de descobrir o objetivo da personagem e da 

peça, fornecendo ao ator com procedimentos que lhe permitam construir sua própria 

arte. Se a ação psicofísica é base do “método” do pedagogo russo, então o ator deve 

conhecer as principais características que compõem a ação, antes de abordar qualquer 

material dramatúrgico e partir para as improvisações. Stanislavski afirma que a ação é 

sempre interior e exterior – conforme já foi dito -, deve obedecer a uma lógica, é sempre 

contínua, e finalmente é guiada por um objetivo. 

É evidente que ao pensar tais características, Stanislavski tem como pressuposto 

a concepção de uma ação realista, calcada no realismo desenvolvido no teatro de seu 

tempo. Já que o realismo no teatro mantém uma relação de diálogo entre realidade e a 

cena, usando elementos do real através da observação, a fim de estabelecer um estado 

de verossimilhança do universo representado com a do espectador, o uso da lógica da 

ação pelo ator é indispensável na elaboração de uma cena com características realistas. 

A lógica da ação obriga o ator a estabelecer o que pode ter acontecido com a 

personagem. Ao mesmo tempo em que, se pensarmos que a ação é continua, o ator 

também tem que imaginar o que aconteceu com o personagem (interiormente e 

exteriormente) e quais as consequências dessa ação. Toda personagem numa concepção 

realista com lógica narrativa se baseia na interdependência causa e consequência. 

Supõe-se que a personagem tem um passado e um futuro, tentar estabelecer e relacionar 

os dois possibilita ao ator atuar no presente. E por último, temos o objetivo da ação: o 
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ator deve pensar o que faz o personagem agir de uma maneira ou de outra. O objetivo 

escolhido pelo ator deve ser muito atraente para estimular a imaginação. 

Então, ao utilizar o método das ações físicas para compor uma cena o diretor 

russo exigia que todas as ações do ator em cena fossem lógicas e coerentes, com um 

objetivo que colaborasse para elaborar uma “linha contínua de ações das 

personagens”21, como também desenvolva o verossímil na representação. O “método” 

de Stanislavski ao trazer o personagem para cena conduz as ações físicas ao 

desenvolvimento de movimentos cotidianos, possíveis de serem identificados no dia-a-

dia, mas que assumem sentido mediante sua elaboração e inserção dentro de um 

determinado contexto. Para Stanislavski um ato ou atividade cotidiana banal, podem vir 

a ser uma ação física, desde que o ator estabeleça intenções através de uma dinâmica de 

ações relacionadas ao personagem. 

Nesse contexto, observar a realidade é primordial para o ator criar ações re-

elaborando o real na cena, se alimentando de energia criadora para tornar significativo e 

vivo o espaço - tempo ficcional no momento que atua. O “método” de Stanislavski 

buscando trazer essa vivacidade para cena que se configura, portanto, como meio de 

tornar físicas as emoções e assim, fazê-las visíveis para o público, elegendo a ação física 

como ponto relevante por ela se localizar no corpo (concreto) e não pela imaterialidade 

das emoções (intangível), afirmando: “(..) esqueçam os sentimentos, porque eles na 

maior parte, são de origem subconsciente e não estão sujeitos a comandos diretos. 

Dirijam toda a atenção para as circunstâncias dadas”. (STANISLAVSKI, 2004, p. 81) 

O projeto pedagógico desenvolvido por Stanislavski almeja um ator capaz de 

despertar suas faculdades criativas. Para tanto, ele propõe um “trabalho do ator sobre si 

mesmo” – acreditando que o ator está em constante desenvolvimento como artista - 

através de exercícios22 diários e práticos para a formação do ator, como instrumento na 

busca da natureza criadora da cena. 

Stanislavski experimentou diversos elementos criativos do ator. Para isso, 

realizava um trabalho prático constante através de si mesmo. O trabalho sobre os 

                                                           
21 A linha contínua de ações das personagens é a linha consecutiva de ações que o ator desenvolve para 

reforçar a lógica e sequência de seu comportamento no papel. 
22Os exercícios têm o objetivo de desenvolver as vozes e os corpos dos atores com aulas de canto, 

ginástica, dança e esgrima, abrangendo também problemas de ação, como por exemplo, escrever uma 

carta ou procurar um objeto. 
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elementos que compõem o seu “método” possibilita que o ator encontre a organicidade 

na atuação em cena. Tais elementos ao compor o “método” colocam em atividade o 

ator, trabalhando sobre as potencialidades do corpo e da mente na construção das ações 

psicofísicas. 

O desenvolvimento interior e exterior da ação visa conseguir uma naturalidade 

na atuação com sentimentos e pensamentos autênticos, característica necessária a 

atuação do ator dentro da representação realista. O trabalho proposto por Stanislavski 

exige anos de dedicação e disciplina com mudanças de hábitos, levando o ator a 

conceber uma segunda natureza: uma natureza de ordem física, psíquica e emocional. 

O diretor russo ao desenvolver o “método das ações físicas” para atuação 

promove uma renovação técnica, fazendo com que o ator utilize os mundos interior e 

exterior, com o objetivo de criar uma unidade psíquica e física. O processo psicofísico 

traz consigo o comprometimento entre exterior e interior, pois as ações devem ser 

construídas de motivações objetivadas. A forma pela forma não interessa23. Nesse 

contexto, os elementos que integram esse “método” são fundamentais para despertar o 

estado criativo do ator na elaboração das ações. 

Stanislavski trabalhando com esses elementos do “método” exige uma disciplina 

do ator sobre si mesmo, sem a qual seria impossível iniciar na nova arte de atuar. O 

trabalho do ator de Stanislavski traz elementos criadores que estão contidos no corpo 

conceitual e ideológico de seu “método”, dialogando diretamente com a experiência 

prática acumulada por diversos anos de pesquisa, utilizando fundamentos do ator que 

sempre estiveram acompanhando as observações e experimentações dele. A disciplina 

do ator é de extrema importância para se desempenhar a ação na cena, o trabalho do 

intérprete é construído através de uma formação contínua durante toda uma vida. O 

“método das ações físicas” de Stanislavski é um convite a um processo artístico que 

privilegia a natureza criadora de cada um, uma vez que ele oferece instrumentos para o 

ator desenvolver a consciência do próprio aparato psicofísico e seus limites. 

Ao estudar o “método das ações físicas” constata-se a presença de tais 

instrumentos fazendo com que a funcionalidade desta técnica não venha atender 

                                                           
23Quando uso a expressão forma pela forma em ação, estou me referindo a ações que não estejam 

imbuídas de significados no papel interpretado, inexpressivas ou mesmo falsas, ou seja, sem “conteúdo 

espiritual” nas palavras de Stanislavski.  



 

40 

 

unicamente os anseios de uma determinada estética, mesmo que inicialmente na sua 

concepção tenha sido usada como referência a estética realista. Justamente pelo fato de 

conter fundamentos de atuação cênica, que tem como base a natureza da representação e 

do homem, que instintivamente projeta a necessidade de ser o outro; assumindo 

ludicamente outros papéis. O “método” não é revestido de uma forma fechada, ele pode 

ser desenvolvido em qualquer espetáculo teatral, Stanislavski não procurava 

desenvolver uma nova estética, mas descobrir um “método” ou técnica que pudesse ser 

utilizado pelo ator independentemente da forma do espetáculo em que se está atuando. 

A ação em Stanislavski não é um conceito estático, pois ela só acontece através da 

combinação de outros elementos e procedimentos, numa relação de interdependência. 

Entre os principais elementos constituintes do “método”, seleciona-se para 

abordar neste trabalho: a concentração, o “se” mágico, circunstâncias dadas, 

imaginação, fé e sentimento de verdade, adaptação e tempo-ritmo. Mas antes será 

discutido brevemente a divisão do texto teatral em pequenos fragmentos, 

desmembrando-o pedagogicamente para ajudar na compreensão e trabalho do ator junto 

a obra teatral. 

1.4 Unidades e objetivos rumo ao superobjetivo do autor: a análise ativa da obra 

ficcional 

 

No início na análise ativa do texto não deve-se desmembrar os acontecimentos, 

mas entendê-lo holisticamente através dos principais acontecimentos da obra. Segundo 

Nair Dagostini24: 

 

Saber determinar o universo da obra, o solo no qual ela vai germinar e 

se desenvolver, é de importância fundamental, pois é nele que as 

personagens tecem a vida. (..) Esse universo deve ser concretizado 

cenicamente, no espetáculo, através da construção dos acontecimentos 

ou acontecimento inicial. Ele é o trilho onde a vida da obra passa a 

transcorrer, no qual as personagens lutam, desejam, odeiam, amam, 

etc. Dentro do método, a determinação do acontecimento inicial e do 

final ajuda na percepção da totalidade e dá orientação da análise. São 

quatro os acontecimentos considerados essenciais no universo da obra 

                                                           
24 Doutora pela USP pela faculdade de filosofia, letras e ciências humanas, com a tese intitulada: “O 

método de análise ativa de K. Stanislávski como base para a leitura do texto e da criação do espetáculo 

pelo diretor e ator”, Ano de obtenção: 2007. 
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e que devem ser identificados para que se possa ter uma visão geral da 

mesma: o acontecimento inicial, que nos situa no contexto onde vai 

eclodir o problema, em que inicia a principal circunstância dada; o 

acontecimento fundamental, determinado pela principal circunstância 

dada que deslancha a história; o tema, em que inicia a linha 

transversal da ação, que carrega e une em único fio todos os 

acontecimentos sequenciais que compõem a história; o acontecimento 

central, que deve constituir o ápice do conflito, o clímax, o fim da 

linha transversal da ação; o acontecimento final, também chamado de 

principal, pois ele abrange a solução ou não do 

conflito.(DAGOSTINI, 2007, p. 50) 

          

Depois dessa visão global da trama, pode-se subdividir e esmiuçar 

analiticamente a obra, partindo do geral para o singular, com a finalidade de facilitar a 

construção das cenas pelo ator e diretor do espetáculo. A divisão da obra dramatúrgica 

em “unidades e objetivos”, segundo Stanislavski permite a identificação dos conflitos 

pelo ator e a focalização da atenção para o embate das circunstâncias dadas em questão, 

a fim de alcançar o objetivo da personagem. Stanislavski ressalta que “Quantos maiores 

forem as divisões e menor o seu número, quanto menos coisas vocês tiverem para 

cuidar, mais fácil lhes há ser o manejo do papel inteiro.”, advertindo que “Não 

decomponham uma peça mais que o necessário(..)”. Para o pedagogo russo “A técnica 

da divisão é relativamente simples, Vocês se perguntam: Qual é o cerne da peça – a 

coisa sem a qual ela não pode existir? Depois repassem os pontos principais, sem entrar 

em detalhes.” (STANISLAVSKI, 2004, p.153) 

Cada unidade acompanha um objetivo criador, que cria a unidade que rodeia. O 

objetivo dá ao ator e consequentemente a personagem o direito de entrar em cena e agir, 

deve ter uma origem interior para ação. Sobre o objetivo Stanislavski nos diz que: 

(...) ele, além de ser crível, deve exercer atração sobre o ator, dar-lhe 

vontade de executá-lo. Esse magnetismo é um desafio à sua vontade 

criadora. (..)É difícil selecioná-los. Os ensaios se realizam 

principalmente com a função de encontrar os objetivos certos, 

conseguir controlá-los e viver com eles. (STANISLAVSKI, 2004, 

p.157) 

          

Stanislavski também sugere a nomeação das unidades com um substantivo 

(conceito intelectual sem indicar ação) e o objetivo correspondente a um verbo, já que 

“cada objetivo deve trazer dentro de si a semente da ação.” (STANISLAVSKI, 2004, 
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p.161) Os vários objetivos na trama caminham para construção de um superobjetivo, 

que é um o grande objetivo central da peça ou personagem, Stanislavski relata tal 

processo em: 

 

Por experiência própria, já tive provas ainda mais vivas da 

importância de escolher o nome certo para o supertema. Um exemplo 

ocorreu quando eu representava o doente imaginário, de Molière. 

Nossa primeira atitude foi elementar, escolhemos o tema “quero estar 

doente”. Mas quanto mais me esforçava e melhor me saía, mais se 

evidenciava que estávamos transformando uma comédia jovial, 

radiante, em tragédia patológica. Logo nos demos conta de nosso 

engano e passamos para “Quero que pensem que estou doente”. Então 

toda a comicidade veio à tona, e o terreno ficou preparado para 

desmascarar o modo pelo qual os charlatães da medicina exploravam 

o estupido Argan – era isso o que Molière pretendia. (..)Muitas vezes 

só chegamos a uma conclusão sobre esse tema principal depois que 

encenamos a peça. O público às vezes nos ajuda a compreender sua 

legítima definição.” (STANISLAVSKI, 2004, p. 324-325) 

 

O superobjetivo deve ser o grande fio guia que deve nortear o trabalho do ator 

durante toda a representação, ser a fonte do processo criativo do ator. O ator rumo ao 

superobjetivo necessita construir uma linha de “continuidade” ou “ação direta”, do 

início ao fim do papel, com a finalidade de atingir o propósito fundamental e maior da 

peça e personagem. Stanislavski, observa que a linha direta de ação deve correr ao 

superobjetivo, já que “Todas as linhas menores encaminham-se para um mesmo alvo e 

se fundem numa corrente principal.” (STANISLAVSKI, 2004, p.327) 

Segundo Stanislavski, uma peça com a inserção de um tema estranho à obra 

denominado “tendência” não pode se estabelecer, porque haverá um desvio do 

superobjetivo pelo acréscimo efetuado. E nesse ensinamento foi questionado por uma 

aluna que perguntou se isso não castrava o processo criativo do ator e diretor, ao mesmo 

tempo que, de acordo com ela, haveria uma impossibilidade de atualizar clássicos ou 

obras antigas para os tempos modernos. Stanislavski respondeu que: 

 

(..) muitos que pensam assim, frequentemente confundem e não 

compreendem o significado de três palavras: eterno, moderno e 

momentâneo. (..) o que é moderno pode tornar-se eterno se versar 

sobre questões de liberdade, justiça, amor, felicidade, grande alegria, 
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grande sofrimento. Não faço objeção a esse tipo de modernidade na 

obra do dramaturgo. Entretanto, em contraste absoluto, o que nunca se 

pode tornar eterno é a momentaneidade. Esta vive apenas por hoje, e 

amanhã será esquecida. (..) A violência é sempre um recurso mau de 

se usar na obra criadora, de modo que refrescar um velho tema por 

meio de uma ênfase transitória só pode significar morte, tanto para a 

peça quanto para o papel. (..)Às vezes uma ideia contemporânea pode 

ser naturalmente enxertada numa velha obra clássica e rejuvenescê-la. 

Neste caso, o acréscimo passa a ser absorvido pelo tema principal.” 

(STANISLAVSKI, 2004, p. 329) 

 

Nesse sentido, a “tendência” é uma escolha estética que deve ser absorvida pelo 

superobjetivo e dialogar harmonicamente com ele, conservando-o junto com a linha 

direta de ação. Stanislavski também nos lembra que toda ação corresponde uma reação, 

e nessa relação de contraposição gera mais ação, e isso vai fazendo a tessitura do enredo 

da peça. Então, observamos que a adequada linha direta de ação em busca do 

superobjetivo favorece a construção da peça, e do “método” que é calcado na escolha e 

elaboração das ações físicas. 

 

1.5 Concentração 

 

Esse é o primeiro elemento integrante das ações físicas que será abordado neste 

trabalho. O exercício da concentração é imprescindível para o desenvolvimento de 

outros elementos que constituem o “método”, como por exemplo, imaginação e 

percepção. O uso da concentração estabelece o domínio consciente da atenção, levando 

ao ator focar todo seu aparato psicofísico em determinado aspecto da ação durante a 

representação. O ator concentrado observa e capta tudo ao redor, selecionando o que é 

mais interessante e significativo fora e dentro da cena. A concentração também dá 

suporte ao ator para desenvolver o ato de observação. O exercício da observação tem 

grande contribuição para o ator ao conceber uma atuação realista, à medida que, retira 

da realidade que observa a matéria-prima para transformá-la.  

Concentração e observação se complementam e dialogam juntas no processo 

criativo do ator, ele: 
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(..) deve observar não só em cena, mas também na vida real. Deve 

concentrar-se, com todo o ser, em tudo que lhe chame a atenção. Deve 

olhar para um objeto não como qualquer transeunte distraído, mas 

penetrantemente. (STANISLÁVSKI, 2004, p.125-126) 

 

Observar a vida real através de focos de atenção enriquece o trabalho do ator, ao 

armazenar detalhes coletando informações, como um banco de dados da vida humana, 

que quando necessário irá ser acessado. A concentração da atenção facilita ao ator 

captar as peculiaridades mais sutis da vida e das pessoas. Numa atuação de base realista 

o ator desenvolve a habilidade observadora ao circundar toda a realidade despertando 

diversos focos de atenção, criando um impulso para formular e responder perguntas. Os 

objetos inanimados ou não, levam a suposições, aguçando o imaginário. 

Se compararmos o “método” Stanislavski às diversas etapas da construção de 

uma casa, a concentração representa o alicerce deste empreendimento. Ele ao pensar 

que através da concentração o ator deveria ter um ponto de atenção, revela sua 

preocupação em manter o estado de prontidão do intérprete, como também manter o 

interesse do espectador na representação. A atenção do ator constrói uma narrativa para 

o observador: 

 

(..) Os olhos do ator que olha para um objeto e o vê atraem a atenção 

do espectador, e por isso mesmo indicam-lhe o que ele deve olhar. 

Reciprocamente, um olhar vago permite que a atenção do espectador 

se desvie do palco. (STANISLAVSKI, 2004, p.113) 

 

O “método” Stanislavski propõe diversos exercícios para o trabalho da 

concentração cênica, cuja atividade voluntária do pensamento estabelece focos de 

atenção em algum objeto ou ideia, desenvolvendo o caráter ativo do ator através dos 

chamados círculos de atenção. Os círculos de atenção representam campos ligados à 

percepção do ator. Eles obrigam o ator a estar totalmente envolvido com toda sua 

capacidade emocional e física, nas ações interna e externa que está realizando. Os 

círculos direcionam a concentração do ator, possibilitando-lhe o contato com o mundo 

que o cerca e o desenvolvimento de um ato de comunicação com o espectador.4 
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1.6 “Se” mágico e as circunstâncias dadas 

 

“O poeta é um fingidor. Finge tão completamente Que chega a fingir que 

é dor, a dor que deveras sente. ” 

Fernando Pessoa 

       

O “se” mágico é a condição imaginária onde começa todo o ato teatral, é um 

elemento indispensável para trabalhar ludicamente a imaginação do ator. Ao falar em 

“se” mágico inevitavelmente tenho que falar em circunstâncias dadas, tendo em vista 

que, um alimenta o outro no processo de criação desenvolvido pelo ator. Stanislavski 

propõe a palavra “se” para o ator pôr em ação as proposições das circunstâncias dadas. 

O ‘se” coloca o ator em situação levando-o a agir de forma concreta: “o que eu faria se 

me encontrasse em tais circunstâncias?”. 

Stanislavski afirma que o “(...) se mágico atua como uma alavanca que nos ajuda 

a sair do mundo dos fatos, erguendo-nos no reino da imaginação.”25 (STANISLAVSKI, 

2004, p.76) Dessa forma, o “se” funciona como um verdadeiro estímulo à utilização das 

motivações interiores para a atuação a partir de situação ficcional. Em cena, o ator deve 

acreditar nas circunstâncias, para que o público possa acreditar também nas suas ações. 

As circunstâncias dadas traçam um panorama pelo qual se está realizando a ação. 

As circunstâncias condicionam as motivações interiores pelas quais se está 

executando a ação. As circunstâncias dadas referem-se ao enredo, local de ação e outros 

fatores que podem servir de subsídios para que o ator crie seu papel. A atriz e professora 

María Ósipovna Knébel26 em processos criativos com Stanislavski, fala da importância 

e cuidados que o ator deve ter com aplicação prática das circunstâncias dadas. Knébel 

atenta que: 

O ator que estuda insuficientemente a obra e sem reflexão forma um 

juízo sobre ela, está fechando o caminho para o pleno descobrimento 

da concepção do autor. Sua imaginação se cala e, ainda sem 

compreender nada sobre a obra, já ‘sabe’ como vai representar o 

personagem proposto. (KNÉBEL, 2000, p.35, minha tradução) 

                                                           
25 O “se” mágico impulsiona o ator através do faz-de-conta, a construir uma realidade lúdica, teatral, 

afastando-se da realidade dos fatos, ao passo que, colocar o intérprete em ação através da situação dada. 
26 Ingressou no Teatro de Arte de Moscou em 1924, inicialmente como professora de voz dos alunos do 

Estúdio de ópera e drama, dirigido por Stanislavski. 

http://pensador.uol.com.br/autor/fernando_pessoa/
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Knébel chama a atenção para o contexto da personagem, onde mora, idade, de 

onde veio, qual classe social pertence, essas são algumas informações fundamentais 

para construção física e psicológica do personagem. Tendo em vista que, a ação física 

carece de fundamentação interior, as circunstâncias também criam uma estrutura 

importante para o desenvolvimento dos processos criativos do ator, sendo por isso o 

“método” definido por Stanislavski como um processo psicofísico. 

Ao definir como um processo ele enaltece o caráter dinâmico e mutável para a 

ação. Como também inova ao trazer a ideia psicofísica para o trabalho do ator. A 

verdadeira criação em cena se faria a partir de um desenvolvimento concomitante entre 

interior e exterior, através de um impulso criador do ator do “se” mágico. O “método 

das ações físicas” elege a ação anterior a uma criação interior. 

Assim, o “se” mágico e as circunstâncias dadas são uma invenção, uma ficção 

que não precisa acontecer, Stanislavski esclarece que: 

 

Se é o ponto de partida, as circunstâncias dadas são o 

desenvolvimento. Um não pode existir sem o outro para que tenha o 

necessário dom de estímulo. As suas funções, entretanto, diferem um 

pouco. O se dá o empurrão na imaginação dormente, ao passo que as 

circunstâncias dadas constroem a base para o próprio se. 

(STANISLAVSKI, 2004, p.80) 

 

Nesse contexto, o ator numa atuação realista se utiliza desses elementos criativos 

para agir a partir da ficção, transformando a realidade que o cerca em algo verossímil - 

em que o espectador possa acreditar - dando credibilidade aos fatos e também as ações 

que executa em cena. Ao compor a ação física, as circunstâncias criadas ou dadas com a 

ajuda da imaginação adquirem total significado nesse processo psicofísico.  

A função do ator é que, a partir do objetivo da personagem utilizando de 

improvisação, se defina ações que atendam as situações criadas pelas circunstâncias 

dadas (se aparecer no texto ou enredo) ou criadas (imaginação), se não estiver 

trabalhando com o apoio de alguma dramaturgia. Aliás, esse é um ponto importante do 

“método das ações físicas” no trabalho do ator. A ação física trouxe consigo a liberdade 
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no processo criativo do ator, liberando o artista de um teatro comprimido pela tradição 

neoclássica textocêntrica, mesmo Stanislavski pertencendo a um teatro focado no texto. 

Agora qualquer estímulo poderia servir de subsídio à imaginação do artista - 

música, cheiro, lembranças – que se converteriam em um jogo27 e, por conseguinte, uma 

ação física. Dessa forma, o que Constantin Stanislavski almejava era uma atuação mais 

direta e participativa do ator na criação da personagem em cena, tornando-a viva na 

representação 

1.7 Imaginação 

 

A imaginação é um músculo para o ator, que exercita uma ginástica do 

imaginário na cena. Quanto menos informação se fornece para a imaginação, mas ele se 

exercita, “hipertrofiando” a criatividade do intérprete, que necessita cada vez mais usá-

la. O uso da imaginação é fundamental para o processo de composição de qualquer 

personagem e para o trabalho do ator. Stanislavski afirmava que a imaginação deve ser 

direcionada para o ato de criação: 

 

Toda criação da imaginação do ator deve ser minuciosamente 

elaborada e solidamente erguida sobre uma base de fatos. Deve estar 

apto a responder a todas as perguntas (quando, onde, porquê, como) 

que ele fizer a si mesmo enquanto incita suas faculdades inventivas a 

produzir uma visão, cada vez mais definida, de uma existência de 

‘faz-de-conta”. Imaginar em geral, sem um tema bem definido e 

cabalmente fundamentado, é trabalho infrutífero. (STANISLAVSKI. 

2004. p.103) 

 

A imaginação é uma faculdade indispensável na execução do “método das ações 

físicas”, ao passo que ela coloca o ator em situação e atividade na cena. Stanislavski 

desejava para o ator uma imaginação produtiva, que impulsionasse a criação libertando 

a intuição e o subconsciente, mas através da ação: 

 

                                                           
27Ao usar o termo jogo atribuo o sentido ao estado lúdico que é formado quando o ator tem consciência 

que está num momento de representação, seja sozinho em cena ou acompanhado. 
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(..) Ao iniciar o estudo de cada papel, devem antes reunir todo o 

material que tiver qualquer relação com ele e completá-lo, com 

imaginação cada vez maior, até conseguirem uma semelhança tão 

grande com a vida real que lhes seja fácil acreditar no que fazem. No 

início esqueçam os seus sentimentos. Quando as condições interiores 

estiverem preparadas – e certas-, os sentimentos virão à tona 

espontaneamente. (STANISLAVSKI, 2004, p.83) 

 

Assim, a imaginação deve conter pensamentos que originem “ações físicas” 

concretas, cheio de intenções para acordar um estado criador ativo. O ator deve-se fazer 

perguntas a fim de aproximar o objeto de investigação na personagem, não é à toa que 

Stanislavski sugere a aplicação da seguinte pergunta: “O que eu faria em tais 

circunstâncias dadas?”. Observando:                               

 

Comprovando sobre si mesmo a lógica das ações do personagem e 

elegendo dentre os sentimentos próprios os equivalentes aos 

sentimentos que aparecem no papel, o ator de maneira natural chega a 

criar o personagem cuja lógica de comportamento e estrutura interior é 

diferente da lógica e das ações e da estrutura espiritual do mesmo ator. 
28 (JIMÉNEZ,1998, p.267, minha tradução) 

 

É importante frisar que essa vivência interior só é possível através da 

imaginação do ator, que desenvolve relação com suas memórias e vivências, ou seja, 

retirando da alma do homem-artista que está criando, sua própria, matéria viva interior 

similar a matéria prima do personagem. Assim sendo, a “ação física” na cena como 

instrumento das emoções do ator, já que “cada experiência interior se expressa através 

de uma ação” (JIMÉNEZ, 1998, p.270, minha tradução), deve guardar consigo o frescor 

de primeira vez, propiciando um processo vivo e orgânico da criação. Ela exige do ator 

disponibilidade do seu aparato psicofísico com controle mental e concentração da 

atenção. 

Para Stanislavski, o exercício da imaginação exige um treino diário juntamente 

com uma enorme disponibilidade para crer, visando construir ações que despertem fé e 

                                                           
28 Nessa passagem o autor trata sobre o uso da imaginação através do estabelecimento de pontos de 

contato entre a vida do ator e o papel representado, a fim de criar um estímulo para o ator agir em cena. 

Stanislavski sugere que experimentando sentimentos análogos aos da personagem através dos objetivos 

assumidos pelo ator como seus, levam o intérprete a agir de forma sincera na cena. 
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sentimento de verdade para o ator, reverberando no espectador. O pedagogo russo 

utilizava, em diversas situações, exercícios envolvendo objetos imaginários, buscando 

desenvolver a imaginação e a precisão do ator. 

 

1.8 Fé e sentimento de verdade 

 

“A fé é o instinto da ação. ” 

 

Fernando Pessoa 

 

A verdade e fé cênica exigem um comprometimento total por parte do ator na 

execução de suas ações, para ser verdadeiro em cena ele tem de trazer à tona todo o 

vigor criativo que lhe impulsionou pela primeira vez. Não simplesmente imitando o que 

foi concebido, mas novamente entrando em contato com o processo vivo e orgânico da 

criação. Para Stanislavski, o ator deve acreditar na veracidade de suas ações na cena, 

para que o público acredite também na ação executada na representação. 

A fé cênica do ator percorre o estado criativo do “se” mágico navegando pelas 

circunstâncias dadas. A ação psicofísica do ator é fundamental para as ações serem 

verazes, a fim de traçar uma “linha contínua de ação” imbuída de crença ininterrupta na 

cena, conforme as palavras de Stanislavski: 

 

(..) A verdade em cena é tudo aquilo em que podemos crer com 

sinceridade, tanto em nós mesmos como em nossos colegas. (..) Tudo 

que acontece no palco deve ser convincente para o ator, para os seus 

associados e para os espectadores. (..) Cada momento deve estar 

saturado de crença na veracidade da ação executada pelo ator. 

(STANISLAVSKI, 2004, p.169) 

 

Nesse sentido, a fé cênica com o sentimento de verdade se torna necessária 

numa atuação realista, uma vez que as ações do ator devem trazer algo verdadeiro, 

verossímil com a realidade - já que é inspirado nela – capaz de fazer o espectador se 

permitir à ilusão com a obra teatral durante o tempo da representação. 

http://pensador.uol.com.br/autor/fernando_pessoa/
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1.9 Adaptação 

 

A natureza do homem é adaptável. Em cena também existe processos 

adaptativos, através do eterno embate de vontades e contra vontades, simpatias e 

antipatias das personagens. Para Stanislavski, a adaptação é um elemento interessante 

para ação, à medida que, o ator e por extensão a personagem, “pulam” de um 

determinado estágio para o outro, mudando a trajetória da representação. A adaptação 

na cena é a mola propulsora para o desenrolar dos conflitos na cena. 

O significado da adaptação no trabalho do ator no “método” Stanislavski passar 

a representar: “tanto os meios humanos internos quanto externos, que as pessoas usam 

para se ajustarem umas às outras, numa variedade de relações e, também, como auxílio 

para afetar um objeto.” (STANILAVSKI, 2004, p.268) O ator então deve se colocar na 

situação proposta pela cena e vivenciar de fato, cada momento ou estágio da ação, 

promovendo a readaptação da personagem em direção a um novo equilíbrio, que se 

desfez frente ás alterações produzidas, tanto no meio externo como no próprio 

indivíduo. 

A adaptação lança um desafio para o ator, uma vez que testa sua capacidade 

psicofísica de reagir aos acontecimentos, tanto no momento da criação da cena quanto 

nas apresentações numa temporada para se manter o processo vivo com frescor. Quando 

o ator consegue estar adaptado a uma nova circunstância, outras devem ser colocadas à 

sua frente, criando assim uma linha de ação contínua, para que determine uma evolução 

do enredo e da personagem.   

O ator em cena tem que estar em estado de prontidão, já que a representação 

necessita de ajustes constantes através de uma infinidade de adaptações que ele deve 

fazer com o espaço, o tempo, os objetos, adereços de cena e a cada persona com suas 

particularidades. Sendo assim, o elemento adaptação faz do “método” de Stanislavski 

um processo vivo passível de mudança, estimulando a renovação da criação cênica, 

propondo um ator disponível e dinâmico para entrar no jogo cênico. A adaptação é puro 

jogo! 

Outra utilidade que vale ressaltar sobre a adaptação, é que além de ajudar o ator 

a despertar a atenção com aquilo que se deseja entrar em contato, seja um objeto ou 



 

51 

 

pessoa, também transmite o invisível, o que não se expressa com palavras, ou mesmo 

através da ocultação dos sentimentos e da verdadeira ação interior. Ou seja, as 

adaptações estão ligadas a ações concretas que podem se realizar através do disfarce do 

objetivo da personagem, esse recurso geralmente é muito utilizado com as personagens 

na cena realista, que se censuram e usam de artifícios para dissimular determinado fato 

ou comportamento retratando as contradições do ser humano. O importante em todo 

caso é que o ator na sua atuação mantenha a atenção na parte que deve ser modificada, 

considerando o tempo de maturação da ação interior do personagem que está sendo 

representada. Isso se deve a credibilidade que a ação elaborada pelo ator deve ter na 

cena, já que todas as ações requerem dose de tempo e atenção. Sem isso o ator não é 

verdadeiro, não sente a ação nem a conhece, e muito menos irá crer na existência real do 

que está executando 

 

1.10 Tempo-ritmo 

 

“O ritmo tem algo mágico; chega a fazer-nos acreditar que o sublime nos 

pertence. ” 

Johann Goethe29 

 

Para Stanislavski, o tempo e o ritmo são dois fatores que devem andar juntos 

formando uma unidade. Sendo um elemento teatral, o ritmo complementa ação, 

tornando-a real, ao mesmo tempo em que torna o espetáculo mais atrativo aos olhos do 

espectador. Se há ação dentro da cena tem tempo-ritmo, e o ator deve ter a sensibilidade 

de valorizar as mudanças internas de ação, conforme o ritmo de cada uma tornando a 

obra teatral viva e interessante. 

O mundo psicológico da personagem em cena tem um tempo próprio para poder 

se manifestar exteriormente, através de uma relação intrínseca com o desenvolvimento 

das circunstâncias criadas ou dadas pelo autor ou diretor. A concentração de atenção nas 

intenções das “ações físicas” está vinculada as vivências interiores e físicas do papel, 

                                                           
29 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), importante escritor alemão, autor do romance “Fausto”. 

http://pensador.uol.com.br/autor/johann_goethe/
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evitando um adiantamento ou atraso na execução das ações. O tempo na ação é um fator 

importante para o ator que deseja conceber uma atuação sincera em uma cena, ainda 

mais de recorte realista, verossímil. 

O tempo em cena deve ser conquistado pelo ator através de exercícios30 em 

ação. Através do estudo do tempo Stanislavski desenvolveu a ideia “tempo-ritmo” que 

pode ser interno ou externo, ou seja, da ação física para o sentimento ou vice-versa. A 

ideia de ritmo no campo da atuação está ligada a organização do movimento dentro de 

um tempo, que pode ser lento ou rápido. Numa atuação realista em que o personagem 

esteja em uma situação de conflito se deve ou não executar tal ação, como por exemplo, 

matar ou bater em alguém para se vingar, há diferentes intensidades ou potências 

antagônicas dentro do ator. A relação entre o tempo interior da ação e seu tempo 

exterior, caracteriza o tempo-ritmo da cena. 

O ator em cena necessita dominar o tempo-ritmo do seu papel, através da 

experimentação das diversas possibilidades de combinações e variações de tempo e 

ritmo, direcionando essas relações com o estado criativo que a personagem necessita 

para cada uma de suas ações e sentimentos na cena. Tanto as ações como as palavras 

estão circunscritas num tempo-ritmo variado, com diversas combinações ente si. O 

tempo-ritmo também está presente na imaginação, no pensamento e no sentimento. 

Dessa forma, Stanislavski aconselhava a seus alunos que não se poderiam dominar o 

“método das ações físicas” sem dominar o ritmo da ação, porque toda ação física está 

ligada a um ritmo que a caracteriza. 

O ritmo influencia o estado psíquico e físico do ator, modificando a forma 

exterior na ação. Stanislavski desejava que os atores tivessem consciência das pulsações 

do tempo-ritmo no movimento, ele constatou que as pulsações internas se manifestavam 

através do exterior (físico), alternando entre movimento e o estado estático. O tempo-

ritmo é um dos elementos do “método” que deve ser investigado através de uma 

abordagem prática, ou seja, em ação na cena. 

                                                           
30 Um dos exercícios sobre tempo-ritmo desenvolvido por ele foi o uso das velocidades. Através de um 

trabalho prático com os atores ele estabelecia dez níveis de velocidades, determinando o número cinco 

aquele que correspondia um ser humano em situação cotidiana, e as demais teriam essa como referência. 

Dessa forma, ele poderia impulsionar os atores a passar de um estado para o outro nessa escala, 

experimentando mudanças interiores e exteriores. 
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1. 11 – “Trabalhar com Grotowski sobre as ações físicas”: o trabalho do ator a partir do 

método de Stanislavski. 

                                                                                                     

 “Artistas que não avançam, retrocedem. ”31 

Constantin Stanislavski 

“Não é possível ficar parado no mesmo ponto, só existe evolução ou 

involução” 

Jerzy Grotowski 

 

Jerzy Grotowski, encenador polonês, uma das personalidades mais importantes 

no teatro do século XX, tem como seu ponto de origem de trabalho, referente a fase 

teatral32, entre 1959 e 1969, a ação física como elemento central da criação. Segundo 

Thomas Richards, ator e colaborador de Grotowski e atual coordenador do Work 

Center33, Stanislavski teve influência no trabalho deste encenador Polonês porque 

também: 

 

Grotowski sabe que aprender alguma coisa significa conquistá-la na 

prática. É preciso aprender “fazendo” e não por meio da memorização 

de ideias e teorias. As teorias só eram usadas em nosso trabalho 

quando podiam resolver um problema prático que se apresentava. 

(RICHARDS, 2012, p.02) 

 

Ou seja, a ação é o caminho primeiro para o trabalho do ator na cena, apesar 

disso, Thomas Richards vê que foi tratada com “negligência” essa aproximação entre as 

poéticas de Stanislavski e Grotowski. O trabalho de Grotowski nunca negou a 

importância do “método das ações físicas” para o trabalho do ator, mas partiu dele para 

                                                           
31 Essas duas citações foram extraídas do início do capítulo intitulado “Stanislávski e Grotowski: a 

conexão”, do livro do Thomas Richards. 
32 Já que o processo criativo dele também sofre modificações na sua trajetória, como aconteceu com 

Constantin Stanislavski, conforme ressalta Thomas Richards ao afirmar que nos trabalhos de Stanislavski 

e de Grotowski “(..) é fundamental estudar o período final de seus trabalhos. Porque é ali que podemos 

ver a perspectiva pessoal de cada um sobre as próprias investigações, as respectivas conclusões às quais 

chegaram e o sentimento que tinham com relação aos elementos mais importantes de seu trabalho.” 

(RICHARDS, 2012, p.04) 
33  Work Center de Jerzy Grotowski e Thomas Richards, em Pontedera na Itália. 
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criação de outra poética, tornando pessoal e principalmente significativo o próprio fazer 

artístico. Stanislavski estimulava a criação de um método particular entre os artistas 

cênicos, a fim de que cada um procurasse algo que funcionasse consigo mesmo. O 

“método” não devia ser visto pelos atores como algo e dogmático ou escravizante. 

Grotowski então partiu nessa direção: 

  

No sentido profissional me formei no Sistema de Stanislavski. 

Acreditava, de certo modo, no profissionalismo. Agora não acredito 

mais. Há dois tipos de véus, dois gêneros de fuga. Pode-se fugir no 

diletantismo chamando-o de “liberdade”. Pode-se fugir também no 

profissionalismo, na técnica. Ambas as coisas podem servir de 

pretexto para a absolvição. (...) Quando comecei meu trabalho, meu 

ponto de partida era a técnica de Stanislavski. Porém, uma base “sui 

generis” para mim era também sua atitude que o impulsionava a 

descobrir o novo em cada fase da sua vida. (GROTOWSKI. Resposta 

a Stanislavski, 1993, p. 18, minha tradução) 

 

Em relação a isso, Matteo Bonfitto também afirma que: 

 

O elemento que nos ajuda a compreender, ao mesmo tempo, a 

continuidade e as diferenças entre o trabalho do ator entre os dois 

artistas em questão, é o impulso. (..) tal elemento já era reconhecido 

por Stanislavski como fundamental para a construção e a manutenção 

das ações físicas(..) Stanislavski afirma que o percurso dos impulsos é 

um caminho que vai do externo para o interno do corpo. Este é o 

ponto que os diferencia quanto ao encaminhamento do trabalho sobre 

as ações físicas. Para Grotowski, o percurso dos impulsos é o oposto: 

do interno para o externo. (BONFITTO, 2011, p.73) 

 

              Assim, Grotowski utiliza o impulso direcionado para outro caminho no corpo do 

ator, indo portanto, além e contra a pedagogia concebida por Stanislavski. Grotowski dá 

uma nova noção de organicidade em relação a Stanislavski, Thomas Richards destaca 

que: 

 

 (..)significava as leis naturais da vida “normal” que, através da 

estrutura e da composição, aparecem no palco e se tornam arte; 

enquanto para Grotowski, organicidade indica algo como a 
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potencialidade de uma corrente de impulsos, uma corrente quase 

biológica que vem de “dentro” e que vai terminar numa ação precisa. 

(RICHARDS, 2012, p.107) 

 

Bonfitto também destaca a divergência apontada por Grotowski entre “ação 

física” e “atividade”: 

O que precisamos imediatamente entender é que as ações físicas “não 

são”. Por exemplo limpar o chão, lavar pratos...elas não são ações 

físicas, elas são atividades (..) Mas uma atividade pode “tornar-se” 

ação física. Por exemplo, alguém entre vocês me faz uma pergunta 

que me causa embaraço (como normalmente acontece), então, eu 

busco ganhar tempo. Eu começo, assim, a preparar o meu cachimbo. 

Agora minha atividade se torna uma ação física, porque ela agora é 

minha arma.” (GROTOWSKI apud BONFITTO, 2011, p.76) 

           

Thomas Richards relata a primeira vez que entrou em contato com o trabalho de 

Grotowski na Universidade de Yale num Workshop de duas semanas, por intermédio de 

um de seus discípulos atores, Ryszard Ciéslak, um dos fundadores do teatro laboratório 

em Wroclaw, famoso por criar o personagem-título do espetáculo cênico “O príncipe 

Constante34”. Paula Coelho em sua tese de doutorado afirma que: 

 

Esse espetáculo sintetiza os avanços formais do laboratório e 

consolida uma série de procedimentos técnicos entre os atores e o 

diretor, que os tornarão reconhecidos internacionalmente. Os 

resultados conquistados por Ryszard Ciéslak no papel central 

transformaram conceitos sobre a atuação, bem como demonstraram na 

prática as mais radicais proposições de Grotowski (..)Grotowski já 

reconhecia em uma carta escrita a Eugenio Barba em 1965, que esse 

espetáculo era um marco em seu trabalho. (..) Os ensaios constituíam-

se em verdadeiros laboratórios sobre organicidade.” (COELHO, 2009, 

p. 27-28) 

         

Em contato com Ciéslak, Thomas Richards começou a tomar consciência da 

importância corporal para o ator, lembrando de um dia que ele indagou se um ator deste 

Workshop era capaz de chorar feito uma criança. Então, uma menina foi ao chão e 

                                                           
34 “O príncipe Constante” estreou em Paris no Teatro das Nações em 1967. 
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obrigou o choro vir à tona. Ciéslak disse: “Não, não dessa maneira”. Sobre isso 

Richards nos conta que ele: 

 

(..) ocupando o lugar dela no chão, transformou-se diante dos nossos 

olhos em uma criança que chora. Só agora, depois de tantos anos, eu 

entendo a chave do sucesso do Ciéslak nesta transformação. Ele 

encontrou a exata fisicalidade da criança, seu processo físico vivo, 

que deu suporte ao seu grito infantil. Ele não foi buscar o estado 

emocional da criança, mas com seu corpo ele se lembrou das ações 

físicas de uma criança. (RICHARDS, 2012, p.14) 

          

Pode-se ver, nesse exemplo, mais um trabalho do ator com as ações físicas. 

Durante uma homenagem póstuma a Ryszard Ciéslak, Grotowski comentou sobre o 

trabalho dele em “O príncipe Constante” afirmando que “(..) ele sabia como encontrar a 

conexão entre o dom e o rigor. Quando ele tinha uma partitura de atuação, ele sabia 

como mantê-la nos mínimos detalhes. Isso – isso sim é o rigor.” (GROTOWSKI apud 

RICHARDS, 2012, p.14) Quando foi selecionado para um workshop no programa de 

Drama da Universidade da Califórnia, em Irvine, com o próprio Grotowski, Thomas viu 

o rigor sendo novamente trazido à tona para a cena. Grotowski frisou a importância de 

uma estrutura na improvisação, Thomas Richards afirma então que começou a entender 

o significado acerca disso: 

 

Naquele momento, eu não me dava conta de que estava 

testemunhando os dois aspectos mais importantes do processo criativo 

no teatro, os dois polos que dão a um espetáculo o seu equilíbrio e sua 

plenitude: de um lado, a forma; do outro, o fluxo da vida – as duas 

margens do rio que permitem que ele flua tranquilamente. Sem essas 

margens só haveria inundação, pântano. Esse é o paradoxo do ofício 

do ator: o equilíbrio da vida cênica só pode aparecer a partir da luta 

entre essas duas forças opostas: precisão/forma e fluxo da vida.” 

(RICHARDS, 2012, p.22) 

           

As ações físicas também obedecem a essa estrutura a que Richards se refere, elas 

funcionam como “iscas” de processos interiores, estabelecendo esse fluxo de vida 

contínuo da cena. No entanto, Richards só ouviu Grotowski falar diretamente sobre a 

ação física numa conferência em 1985, em Nova York, na qual ele citou um monólogo 
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desafiador executado por um ator35, que tinha tudo para ser um verdadeiro fiasco, porém 

contra todas expectativas a cena foi espetacular, porque na sua atuação usou o “método 

das ações físicas”. Grotowski na palestra começou a usar pequenos objetos cotidianos e 

fazer referência, com o próprio corpo, a atuação desse ator: 

 

(..) esse ator estava dando uma palestra para outros personagens, mas 

qual era a sua “partitura física”? Era a luta por atenção, o 

reconhecimento dos aliados e dos adversários (através da observação 

dos ouvintes), buscando o apoio dos aliados, dirigindo seus ataques 

aos personagens que ele suspeitava que fossem os adversários etc. Era 

a partitura de uma batalha, e não de uma palestra. Grotowski tentou 

se lembrar: será que ele utilizou seus pequenos objetos? Pegar um 

cigarro, acendê-lo...? Grotowski disse que a dança do ator com esses 

pequenos objetos podia ter sido uma série de atividades vazias. Mas 

foi o porquê e o como que fizeram com que fossem ações físicas, e 

não atividades. Imaginemos, por exemplo, que o personagem pegue 

um cigarro; na verdade ele está despistando, ganhando tempo para 

pensar em seu próximo argumento. Depois ele bebe um copo d’água; 

mas na realidade faz isso para observar os outros, para ver quem está 

ao seu lado, quem concorda com ele. Talvez ele se pergunte: “Será 

que eu os convenci, ou não? Sim, a maioria deles está convencida, 

menos aquele cara sentado na poltrona!” Então ele retoma seu 

discurso para “quebrar” esse sujeito, dirigindo todo o seu ataque 

contra ele. (GROTOWSKI apud RICHARDS, 2012, p.32) 

 

Ou seja, as ações físicas ou psicofísicas precisam ser significativas no contexto 

das ações da personagem, para não serem consideradas meras atividades, Richards 

também fala disso em: 

 

(..) ele fez uma demonstração muito clara sobre a diferença entre 

atividades físicas e ações físicas. Fez isso usando seu copo d’água: 

levantou o copo até a boca e bebeu. Uma atividade – ele disse – banal 

e desinteressante. E aí ele bebeu água nos observando, atrasando seu 

discurso para se dar o tempo de pensar e de enquadrar seu adversário. 

A atividade se converteu em uma ação física, viva. Agora ela tinha um 

ritmo específico próprio, que nasceu daquilo que ele estava fazendo, o 

que por sua vez, nasceu das circunstâncias. (RICHARDS, 2012, p. 33) 

 

                                                           
35 O ator em questão se tratava do Russo, discípulo de Stanislavski, Vasily Toporkov, que representava o 

papel de um professor angariando atenção dos colegas. 
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Grotowski destaca que o trabalho do ator com as ações físicas deve ser preciso, 

elaborado detalhadamente na atuação. Grotowski fez uma análise das diferenças entre 

ações físicas e gestos:  

 

Outro mal entendido sobre as ações físicas é acreditar que elas são 

gestos. Os atores gostam de fazer muitos gestos porque acham que 

esse é seu ofício. Também existem gestos profissionais, como os 

gestos dos padres, por exemplo, ou como no meu caso. Às vezes...sou 

muito sacramental...Mas eles são gestos, não são ações. ...Agora, o 

que é um gesto, se nós olhamos de fora? Como reconhecer facilmente 

um gesto? Na maioria das vezes, um gesto é um movimento periférico 

do corpo, um gesto não nasce de dentro do corpo, mas da periferia (as 

mãos e o rosto). Há uma grande diferença entre um camponês que 

trabalha com suas mãos e o homem da cidade que nunca trabalhou 

com as mãos. O último tem a tendência de fazer gestos ao invés de 

ações. Pode-se dizer que é um homem que vive na própria cabeça. 

Mas na maioria das vezes ele não está vivo, não é orgânico. Na 

verdade, isso acontece porque ele faz gestos e não ações. Observem: o 

homem da cidade que tem a tendência de fazer gestos dá a sua mão 

para outra pessoa dessa maneira [ Grotowski dá a sua mão partindo da 

própria mão]. Os camponeses partem de dentro do corpo, dessa 

maneira [Grotowski dá a sua mão partindo de dentro do corpo através 

do braço]. É uma diferença enorme (peguei essa observação 

emprestada de um ator polonês de origem camponesa). 

(GROTOWSKI apud RICHARDS, 2012, p.86) 

 

 

E entre movimentos e ações físicas: 

 

É fácil confundir ações físicas com movimentos. Se estou caminhando 

em direção à porta, não é uma ação, é um movimento. Mas se estou 

caminhando em direção à porta para contestar “suas perguntas 

estúpidas”, para ameaça-lo de interromper a conferência, então haverá 

um ciclo de pequenas ações, e não apenas um movimento. Esse ciclo 

de pequenas ações estará relacionado ao contato que tenho com você, 

ao meu modo de perceber suas reações; quando caminhar em direção 

a porta, vou manter uma espécie de “olhar controlador” sobre você (ou 

uma escuta) para saber se minha ameaça está funcionando. Então não 

será uma caminhada como um movimento, mas algo bem mais 

complexo em torno do fato caminhar. O erro de vários diretores e 

atores é fixar o movimento ao invés de fixar todo o ciclo de pequenas 

ações (ações, reações, pontos de contato que simplesmente surgem na 

situação do movimento. (GROTOWSKI apud RICHARDS,2012, 

p.86-87) 
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Assimilar essas diferenças é primordial para todo ator que use utilize do 

“método das ações físicas” como técnica de atuação, por isso considero pertinente 

utilizar todos os exemplos citados. Outro ponto que merece atenção é que além das 

divergências quanto a origem e conceituação do impulso, que segundo Thomas 

Richards, afirma ser a mais fundamental ou importante diferença entre Stanislavski e 

Grotowski, pode-se observar também disparidades nas duas poéticas ao que concerne ao 

tema “personagem”. Stanislavski desejava construir personagens de vida real em cena, 

enquanto que no Teatro laboratório de Grotowski não desejava-se conceber 

personagens, mas sim trabalhar a partir de memórias pessoais e o inconsciente coletivo 

como ponto de partida para encontrar algo por meio das ações físicas, sendo possível 

acontecer uma vivência com descoberta muito pessoal. Mas para ambos, a ação física 

representou uma técnica, um meio, não um fim em si, já que ficou evidenciado para 

esses dois grandes nomes do teatro mundial, que as nossas emoções não dependem da 

nossa vontade, as ações sim. 
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CAPÍTULO 2 - PLÍNIO MARCOS: O DRAMATURGO MODERNO DA 

DENÚNCIA SOCIAL 

 

“Teatro só faz sentido quando o palco é uma tribuna livre, onde se possa 

discutir até as últimas consequências os problemas do homem. ” 

Plínio Marcos 

O aparecimento da modernidade nas Artes no Brasil está vinculado com a 

realização da semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922, em São Paulo, que 

tentava apresentar uma arte genuinamente nacional de pujança brasileira. A literatura e 

Artes visuais tiveram grandes conquistas e desenvolvimentos históricos marcantes nesse 

evento, ao contrário do teatro que se mostrou tímido e inexpressivo, tanto do ponto de 

vista de produção dramatúrgica como da encenação. 

O teatro só viria a progredir a partir da década de 1940 com a elaboração de uma 

dramaturgia que refletisse os problemas sociais do país. No contexto histórico, observa-

se o governo de Getúlio Vargas (1930 -1945), que chega ao poder através do golpe 

militar trazendo um retrocesso político com uma censura à expressão artística, exercida 

pelo Departamento de Imprensa e Propaganda -DIP. O teatro nacional não ficou alheio a 

esse momento de instabilidade sócio-política, assim, características psíquicas e sociais 

foram sendo introduzidas em personagens de autores como Oduvaldo Vianna Filho, 

Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Outra contribuição para o amadurecimento do 

teatro no país, foi sem dúvida alguma, a vinda do imigrante Polaco Zbigniew 

Ziembinski, que trouxe para suas encenações técnicas interpretativas como o “método” 

do russo Constantin Stanislavski. Ziembinski fundou em 1943 o grupo “Os 

comediantes”, que com a encenação de “Vestido de Noiva” de Nelson Rodrigues, 

inaugura o início da encenação moderna brasileira. Porque para Décio de Almeida 

Prado, o teatro brasileiro só poderia ter uma dramaturgia nacional se os dramaturgos 

tivessem coragem de “olhar de frente” para o Brasil sem ter medo de encarar, “sem nada 

falsear ou omitir” (PRADO ,1993, p.24) 

Com as mudanças sociais e artísticas foi se desenvolvendo paulatinamente uma 

dramaturgia e estética de encenação própria, a temática de assuntos que permeiam a 

vida social brasileira abasteciam o enredo das peças produzidas, com o espectador então 

começando a se reconhecer na cena. O teatro ficou então politizado ao escolher seus 
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temas, e dramaturgos como Nelson Rodrigues, Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal, 

Ariano Suassuna, Dias Gomes, Jorge Andrade, e evidentemente, Plínio Marcos. Eles 

construíram seus textos partindo de uma análise de algum aspecto social do país. Plínio 

Marcos abordou na sua dramaturgia questões sociais que perpassam qualquer 

associação ao teatro político, trouxe para à ribalta personagens marginalizados com 

linguagem virulenta e ácida, que nunca antes haviam sido retratados na cena brasileira. 

Plínio Marcos teve boa parte de sua obra censurada e perseguida, já que a censura da 

ditadura militar reinava no Brasil quando começou a escrever suas peças. 

Nesse capítulo será contextualizada a trajetória pessoal e artística de Plínio 

Marcos, buscando compreender sua predileção e vocação pelos personagens marginais, 

sua contribuição para a dramaturgia moderna brasileira e a relação da censura com sua 

obra. Também será analisado o texto “Navalha na carne”, escrito em 1967, revelando 

alguns olhares sobre o enredo e personagens, como a constatação do padrão 

Androcêntrico destacado por Pierre Bourdieu no livro “A dominação Masculina”, e 

presente na dramaturgia deste autor santista como denuncia desse comportamento em 

nossa sociedade. E por último, será destacado o Plínio Marcos enquanto ator e sua 

relação com a arte de representar 

 

2.1 A destreza do canhoto36 

 

“Ser marginal foi uma decisão poética. Os marginais estão mais perto de 

Deus. Toda ovelha desgarrada ama mais, odeia mais, sente tudo mais 

intensamente, embora eu mesmo não me sinta assim.” 

          Cazuza
37 

Enredos com personagens marginais nas peças de Plínio Marcos é 

indubitavelmente um dos traços mais marcantes e peculiares da obra dele no início da 

sua produção dramatúrgica, decisão poética de marginalidade que se confunde com a 

                                                           
36 Título sugerido pelo orientador Rubén Figaredo, fazendo uma alusão e trocadilho com as palavras 

destro e destreza, de que apesar de não ser destro como assim o queriam na escola na época, Plínio 

Marcos tinha grande destreza de percepção do mundo e grande sensibilidade humana e artística 
37 Poeta, cantor e compositor Brasileiro morto em 1989, que questionou o conceito de certo e errado em 

sociedade, incorporando comportamentos considerados marginais à sua vida pessoal em relação ao 

padrão conservador moralista vigente. Disponível em http://cazuza.com.br/sobre-cazuza/, acesso em 

02/05/14 ás 01h14. 

http://cazuza.com.br/sobre-cazuza/
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própria história pessoal do autor, a exemplo da maneira de se vestir em público e a fama 

de analfabeto que se disseminou pela imprensa por muito tempo. O professor Doutor em 

Artes pela Escola de Comunicação e Artes - ECA, da Universidade de São Paulo – USP, Paulo 

Roberto Vieira de Melo em sua tese de doutorado, divide a obra de Plínio Marcos em três fases: 

a primeira com a produção dos anos sessenta e setenta, onde se encontra a maioria dos 

personagens marginais; a segunda que contém os musicais, e a última onde encontram-se textos 

de caráter místicos. Na primeira fase fazem parte os textos Barrela, Os fantoches, Dois perdidos 

numa noite suja, Navalha na carne, Homens de papel, Oração para um pé-de-chinelo, Quando as 

máquinas param, Abajur lilás e Sob o signo da discoteque. Na segunda estariam Balbina de 

Iansã, Feira-livre, Noel Rosa, o Poeta da Vila e seus amores, Chico Viola. E, na terceira, listam-

se Dia-virá ou Jesus-homem, Madame Blavastky, Balada de um palhaço e A mancha roxa. 

Com o caminhar do tempo, Vieira afirma que a obra de Plínio vai perdendo potência 

dramática e se encaminha para temas místicos.  

Plínio Marcos compareceu ao Programa Roda viva da TV Cultura em 15 de 

fevereiro de 1988, aos 53 anos de idade, e foi indagado pelos entrevistadores sobre esse 

seu modo de se apresentar em sociedade. Plínio reforçou a ideia que gostava de ser 

marginal, já que não queria fazer parte da sociedade do seu tempo, com suas 

peculiaridades e hipocrisias, pode-se destacar então nas suas atitudes um ato de 

contestação e reivindicação do social: 

 

Paula Dip: olha, é uma pergunta difícil de fazer. Você veio aqui em 

um programa de televisão com uma camiseta rasgada. [..] Mas aí você 

fala: como é que um empresário vai me receber? A gente sabe que a 

sociedade tem uma série de regulamentos, que talvez eu nem concorde 

com eles. Mas como é que você faz para entrar em um banco, ou pedir 

uma lei Sarney? ou pedir um financiamento, fica complicado. Tem 

certas coisas que você tem que, de repente conceder. Você acha que é 

por aí ou você acha que continuar de havaianas... 

Antônio Carlos Ferreira: Pode parecer que você faz um pouco questão 

de ser marginal. 

Plínio Marcos: Mas é claro que eu faço. Eu não quero pertencer a essa 

sociedade! Eu já disse aqui claramente: Eu não quero ser dessa 

sociedade e nem vou pedir dinheiro.38 

        

                                                           
38 Disponível em <http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/2/entrevistados/plinio_marcos_1988.htm.>, 

acesso em 03/05/14 às14h30. 

http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/2/entrevistados/plinio_marcos_1988.htm
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Percebe-se no diálogo acima uma escolha, uma decisão poética e ideológica de 

Plínio em se auto intitular como marginal, representando também uma subversão 

externalizada como uma experiência estética. Ainda afirmava: 

 

Tento chocar. Com muito vigor. Não faço isso por política. 

Faço isso por religiosidade. Mesmo considerando que toda 

atitude do homem é política. A política é sempre a luta pelo 

poder. Todo o esforço dos políticos é no sentido do poder. Já o 

homem com religiosidade, o homem que tem o 

autoconhecimento, não deseja o poder, nem se submete ao 

poder. Portanto, rasga a regra, rompe a estrutura, arrebenta os 

elos da cadeia. Subverte. (Marcos, disponível em 

<http://www.pliniomarcos.com/dados/religiosidade.htm>, 

acesso em 30/06/14 às 00h22) 

 

Sua criatividade por ser original – até então o teatro brasileiro não conhecia tais 

personagens – se constituiu demolidora, e mais uma vez, inescapavelmente marginal.  

No entanto, ele não tinha nada de analfabeto ou pobre, Plínio Marcos era filho de 

bancário, classe considerada como média, e nasceu em Santos/SP, em 29 de setembro 

de 1935, frequentando escola particular, um lugar visto por ele com repulsão.  

A explicação para tal repúdio deve-se ao fato de “Plínio ser canhoto numa época 

que (..) indicava um desvio a ser corrigido por métodos pedagógicos que incluíam tapa 

ou reguada na mão esquerda sempre que ela ameaçasse pegar o lápis.” (MENDES, 

1999, p.25). Não havia um esclarecimento sobre estudos educacionais e pedagógicos 

quando ele foi alfabetizado na década de quarenta. Era muito brigão e afirmava que essa 

violência que tinha à flor da pele, era fruto da “violentação” sofrida na escola. As fugas 

constantes da escola faziam dele um assíduo andarilho do cais, convivendo e 

observando malandros, profissionais do sexo e cafetões, personagens que seriam a 

principal matéria-prima do seu mundo imaginativo, ficcional e marginal. Plínio Marcos 

nem sabia que, nesse exercício de observação, sua principal arma: o olhar 

descompromissado e cotidiano da violência nas ruas seriam o principal ingrediente 

levado aos palcos através da sua dramaturgia. De acordo com Plínio Marcos: 

 

http://www.pliniomarcos.com/dados/religiosidade.htm
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 (...) o meu problema não começou por eu ser canhoto. Começou com 

a escola. Fizeram muito mal de me mandar pra escola, que é uma 

coisa que mata as pessoas, que castra as pessoas. Ela foi feita para 

preparar as pessoas para servir a uma sociedade imbecil. Com isso eu 

já não concordava. Mas tinha uma coisa na escola, chamada ditado, 

que era terrível, porque eu não conseguia pegar nada com a mão 

direita. Eu queria pegar o lápis com a mão esquerda e já levava uma 

reguada. Ia escrever e escrevia devagar. Então, quando a professora 

dizia “ditado”, eu começava no “di” e o ditado já estava no fim. Eu 

não conseguia acompanhar. O que me salvou de parecer imbecil 

completo é que jogava muito bem futebol e tinha um chute muito forte 

de esquerda. Me puseram fora de todas as escolas, porque a cada 

reguada que levava eu ficava mais inquieto, mais rebelde, mais 

agressivo. (MENDES, 2009, p.44) 

 

Percebe-se então uma inconformidade e dificuldade de Plínio em aderir e se 

adequar aos padrões comportamentais da escola, considerado como um espírito inquieto 

e rebelde, não permitia ou mesmo não conseguia ser “moldado” pelo ensino regular 

formal, e assim, se sentiu marginalizado desde criança pelo sistema educacional rígido. 

Exclusão que foi se intensificando e se transformando numa fobia incontrolável, Plínio 

desabafando relata: “Fiquei violento(..) Se a professora ameaçasse me bater, eu cuspia, 

dava pontapé, ameaçava pegar na saída da aula, esculhambava e xingava na rua, essas 

coisas.” (MENDES, 2009, p. 45)  

A escola de Plínio Marcos não foi a educação formal institucionalizada, mas a 

vida que lhe deu a sabedoria, e força dramatúrgica para as personagens e situações 

dramáticas criadas, a partir de uma crítica observação pautada numa vivência pessoal, 

que enriquece a sua obra, não apenas através de teorias intelectuais frias, mas 

principalmente como testemunha das injustiças sociais, que servem de substância na 

construção de suas personagens. O palco se tornou um reflexo reelaborado das situações 

presenciadas na rua, num diálogo dinâmico entre vida e arte. Segundo Osvaldo Mendes: 

 

A falta de ensino formal seria compensada por uma intuição forte e a 

leitura de jornais, revistas e livros, começando pela literatura espírita, 

por influência paterna. Viver no cais, entre putas, marinheiros, gigolôs 

e malandros, jogar futebol em terrenos baldios e praias e zanzar 

errante pela cidade não eram seu privilégio. Faziam parte da rotina de 

todo garoto de Santos naqueles tempos. O que o diferenciava era a 

capacidade de reter histórias e exercitar a imaginação. (MENDES, 

2009, p.25) 
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O insucesso com a escola o fez ter várias profissões entre elas: vendedor de 

livros, palhaço, contador de histórias, jogador de futebol e repórter. Foi um longo 

caminho de experiências profissionais, até se autoafirmar como escritor. Na carreira 

jornalística trabalhou em diversos jornais e revistas, no entanto, foi com o gênero 

crônica que o trabalho dele ganhou respeito e evidência. Trazia para suas crônicas um 

de seus principais interesses como autor de teatro: o retrato dos marginalizados pela 

sociedade e a aversão ao poder em relação a esse panorama tão desigual. O povo 

simples e esquecido pela sociedade tinha em Plínio um aliado, seus textos 

representavam uma tácita aliança como instrumento de revelação da exploração. Por 

essa razão, Plínio Marcos foi durante muito tempo um autor censurado, chegando a 

ganhar como antonomásia o título de “autor maldito”. Se foi considerado “maldito”, 

deve-se a extrema compaixão à humanidade e o senso de justiça apurado. Como 

dramaturgo da denúncia social conquistou notoriedade, inspirou o cinema e foi 

perseguido pela censura militar.  

Sua primeira peça escrita foi com apenas 23 anos, intitulada de “Barrela”39 

(1959), conta em único ato, uma história real – a primeira parte de sua obra permeava e 

reelaborava o real por meio de sua imaginação criativa -  ocorrida em Santos- SP, onde 

um jovem preso por brigar em um bar é colocado na cela com outros presos condenados 

por crimes mais sérios, o resultado desse enredo é que ele é abusado sexualmente pelos 

companheiros da prisão. Solto posteriormente, aguarda a liberação daqueles presos que 

atentaram contra a sua integridade física e psicológica, matando alguns dele por 

vingança. E assim, liberavam-se os primeiros de uma série de personagens e histórias 

marginais que o teatro viria a conhecer nas décadas seguintes. 

 

                                                           
39 "Barrela", uma gíria usada em Santos (SP), nas décadas de 50/60, significa a borra do sabão, o esterco, 

a sobra. Na linguagem do espetáculo, significa a curra, a violência sexual. Curra é uma denominação 

popular para uma modalidade de crime sexual na qual mais de um agente abusam sexualmente de um 

outro indivíduo, o que torna o indivíduo currado mais indefeso diante as agressões sofridas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crime
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abuso_sexual
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2.2 Ao terceiro toque40: os marginais entram na cena em “Navalha na carne” 

                                        

“O teatro foi a forma que encontrei para dar um testemunho a respeito do 

tempo mau que vivemos. Falo de gente que conheci e conheço, gente que 

está amesquinhada por gente; gente que vai se perdendo. Meu teatro é só 

isso. Apresento os fatos como um repórter. Conheço os fatos e não sei a 

solução. O recado que tenho para dar é só este: há gente por aí se danando. 

Meu ideal é conseguir fazer as plateias pensarem na solução para o problema 

dessa gente, problema que deve ser o de todo nós. Não faço teatro para o 

povo, mas faço em favor do povo. Teatro para incomodar os que estão 

sossegados. Só para isso. ”. 

Plínio Marcos 

“Incrível! Conhece vinte palavrões e consegue escrever uma peça”41 

     Cacilda Becker 

 

O teatro como uma manifestação artística humana pode expressar estados 

emocionais através de situações e ações dos atuantes na cena, e se mostra também em 

uma linguagem que também pode refletir os acontecimentos e os problemas sociais. O 

teatro funcionaria então como um desdobramento dos dilemas, sonhos e desejos 

humanos. Nesse sentido, Plínio Marcos com seu pioneirismo artístico se mostrou um 

excelente operário da palavra ao criticar o sistema social injusto, e a omissão dos 

políticos diante dos problemas instalados, ele inaugura um teatro da marginalidade 

criando um naturalismo (visão determinista do homem, personagens patológicas) e 

realismo (relação mimética com a realidade), com situações limites de humanidade 

entre suas personagens. 

O crítico teatral Sábato Magaldi declarou que Plínio foi “o mais vigoroso talento 

surgido na década de sessenta” (ANDRADE, 2013, p.240), e comentou sobre a aparição 

deste autor Santista na cena: 

Em 1966, dois perdidos numa noite suja estreava, em espaço 

alternativo (o desaparecido ponto de encontro, na Avenida São Luís), 

e logo a crítica registrou que surgia uma contribuição nova ao teatro 

Brasileiro. [...] Navalha na Carne, Abajur Lilás e Barrela (escrita ainda 

na década de 50 e interditada pela censura, em mais um de seus atos 

                                                           
40 Uma prática rotineira do teatro, que ao fazer soar três toques na sirene avisa ao público presente que o 

espetáculo vai começar 
41 Frase dita após ler “Navalha na carne”. 
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estúpidos) só vieram confirmar que o público se encontrava em face 

de uma dramaturgia autêntica, vigorosa e radical, nascida para pôr em 

xeque as convicções dos bem-pensantes. (MAGALDI, 1998, p.215) 

 

Plínio traz na sua dramaturgia uma verdade carregada de brutal violência que 

rompe com o realismo que se praticava na cena no Brasil. Segundo Welington Andrade: 

 

A peça(...) causou um profundo impacto ao desnudar o 

comportamento de dois indivíduos excluídos que se confrontam até a 

destruição, levando a crítica a registrar que surgia uma contribuição 

nova à dramaturgia nacional. O autor inscrevia os marginais no grupo 

das personagens teatrais Brasileiras, explorando uma contundência 

nos diálogos, desconhecida até então. (ANDRADE, 2013, p.243) 

 

Desafiando a moral burguesa espalhou incômodo por onde passou trazendo à 

ribalta brasileira uma série de personagens nada habituais na cena, Décio de Almeida 

Prado, ressalta que Plínio “retrata em cena aspectos menos conhecidos ou menos 

explorados dramaticamente no Brasil” (PRADO, 1998, p.61). A verdade e a precisão 

descritiva, quase jornalística com que escrevia, deve-se ao fato dele escrever de dentro 

do submundo e não como alguém que vê de fora, sua experiência pessoal por meio da 

observação do sistema social excludente, foi fundamental para a construção de uma 

dramaturgia mais representativa do marginal brasileiro em relação ao agir e falar, 

conforme observa Elton Bruno Soares Siqueira em sua tese de doutoramento: 

 

Plínio Marcos abre caminho para uma geração de textos que traziam à 

baila a voz das minorias e dos oprimidos, sem mais o tom falsamente 

condescendente ou moralizante com que a literatura brasileira 

costumou tratar os párias da sociedade. Suas peças se passam em 

ambientes de última categoria e, procurando concentrar a ação num 

conflito intenso, mantêm-se verossímeis na caracterização da 

população que habita esses locais, não poupando as palavras de baixo-

calão, a violência física e os confrontos verbais mais agressivos. (..) 

Por ter convivido de fato com muitos marginais, é possível que Plínio 

Marcos tenha assimilado as representações próprias desse meio e as 

tenha levado ao palco, com discursos genuinamente colhidos da boca 

dessa gente. (SIQUEIRA, 2006, p.131). 
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Assim, ele lançou um novo olhar sobre a cena brasileira, mas como para a 

sociedade como um todo. O autor “maldito” se voltou totalmente para o espaço urbano, 

com suas favelas e subúrbios, é no povo que Plínio encontrou o conflito, tão 

indispensável a construção de um teatro virtuoso. A crise e violência fazem parte das 

personagens em sua maioria profissionais do sexo, cafetões, presidiários, loucos e 

homossexuais, que ganharam vez e voz nos seus enredos. A ação é curta, o conflito 

muitas vezes se instala no primeiro diálogo da peça, como se houvesse algo latente, 

pulsante, vivo e trágico para acontecer. Welington Andrade ressalta que outra 

característica interessante e marcante de Plínio Marcos é que,  

(...) não militou em nenhum partido ou facção política, embora sua 

obra, para muitos críticos, talvez seja a mais revolucionária dos anos 

de 1960 justamente por operar a transferência do problema social para 

o existencial (as situações-limite exploradas pelo autor são a metáfora 

de um quadro social assustador) – o que fez a questão política assumir 

uma nova dimensão. (ANDRADE, 2013, p. 242) 

         

Essa característica dá um tom naturalista à sua obra que tem um efeito de 

recepção significativo nos espectadores, que assistem suas personagens desnudadas com 

toda a nódoa da exclusão humana, sem formalidades, sem protocolos. De maneira crua! 

Aí nesse fato se encontra a pujança política da dramaturgia Pliniana. Segundo 

Rosenfeld:  

 

Historicamente, o naturalismo radical, na sua volúpia de 

desmascaramento, apresentou o homem comum, tal como o concebia 

real – este movido por necessidades imediatas, determinado por 

fatores sociais e biológicos, sem liberdade, mero objeto da história. 

Reduziu-o a ser passivo e, mesmo na atuação aparente, joguete de 

forças exteriores a ele ou, se internas, ainda assim estranhas à sua 

própria vontade. O naturalismo deu cabo do herói, tanto do clássico 

como do romântico. Já o simples fato de usar prosa, em vez de versos, 

abala o status do herói completo que exige idealização, tanto na 

linguagem como no gesto. Não declama versos quem, ente real, 

transpira e tem defluxo. O teatro naturalista, reduzindo o homem a 

impulsos e reflexos, despiu-o da grandeza metafísica e moral que o 

teatro anterior, de tradição idealista, lhe atribuíra. Isso se exprime no 

fato de que o palco clássico isolava o indivíduo, ressaltando-lhe a 

posição central, exclusiva, ao passo que um diretor naturalista [...] 

cercava os personagens com os objetos que o determinariam. Tanto 

assim que o homem ficava devorado pela matéria circundante[...]. 

(ROSENFELD, 1996, p. 45-46) 



 

69 

 

 

Nesse sentido, “Navalha na Carne” é peça naturalista-realista de um ato, já que 

os personagens são influenciados pelo meio em nível local (“quarto sórdido de hotel”) e 

geral (o sistema capitalista excludente), e é um exemplo clássico de uma dramaturgia 

com situações limites, animalescas entre as personagens. O enredo conta a história da 

prostituta Neusa Sueli, que sustenta o cafetão Vado num quarto de hotel de última 

categoria, e onde também trabalha como faxineiro Veludo. O conflito primeiro da trama 

se deve ao desaparecimento de um dinheiro, que Vado acha que a culpa é de Sueli. 

Depois de muito maltratada, e tentando se esquivar de toda agressão sofrida, Neusa 

cogita que veludo pode ser o responsável pelo roubo, e então Vado manda chamá-lo. 

Veludo nega a princípio e é torturado fisicamente e verbalmente por Vado, e depois por 

Neusa Sueli que ameaça marcar o rosto dele com a navalha, sendo coagido veludo 

confessa a autoria do delito. “Navalha na carne” impressiona pela linguagem subversiva 

e assuntos abordados, pela precisão do diálogo, e pleno domínio da estrutura dramática 

que se apresenta cheios de reviravoltas com o poder mudando de mãos entre as 

personagens, numa tensão dramática permanente. Michalski42 analisa tal fato ao afirmar 

que: 

 

“Navalha na Carne” é uma peça estruturada com raro virtuosismo, e 

que nada fica a dever, sob esse ponto-de-vista, há muitas obras de 

autores estrangeiros universalmente consagrados que temos visto 

recentemente. O autor começa a peça em alta tensão e leva essa tensão 

rapidamente ao paroxismo; mas quando esse paroxismo chega ao seu 

desfecho, e quando achamos que a densidade da ação vai 

forçosamente cair, ele encontra sempre um meio de introduzir 

imediatamente, e com perfeita coerência e naturalidade psicológica, 

um novo conflito de força. Assim, por exemplo, quando a cena na 

qual intervém o homossexual Veludo parece ter esgotado todo o seu 

potencial de violência. Plínio Marcos inverte bruscamente o sistema 

de forças, fazendo com que Veludo passe de indefesa vítima a dono da 

situação, e criando margem para a continuação da cena, agora, 

enriquecida por uma nova injeção de densidade. Da mesma forma, 

depois da saída de Veludo, quando tudo deixa prever uma queda do 

“tono” da peça o autor abre magistralmente um novo capítulo, lança e 

define um novo e intenso conflito, em apenas duas curtas falas: 

NEUSA SUELI – Eu tenho moral. 

VADO – Depois de velho, até eu... 

É digna de nota também a lucidez com a qual Plínio Marcos sabe 

                                                           
42 Yan Michalski (Częstochowa, 1932 — Rio de Janeiro, 1990), foi um importante crítico 

teatral e ensaísta polaco-brasileiro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1932
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_teatral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_teatral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensa%C3%ADsta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%B3nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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introduzir em certos momentos de quase insuportável tensão 

dramática, pequenas explosões de alívio sob forma de recursos 

cômicos. O mais importante é que não se trata nunca de piadas 

gratuitas, e sim de falas que surgem como continuação perfeitamente 

lógica e coerente de ações ou diálogos anteriores. (MICHALSKI, 

2004, p.98)43 

 

O cômico em meio ao trágico que se evidencia na cena também é relatado pelo 

crítico Sábato Magaldi44, mas em relação a plateia, relatando que: “(..) Frequentemente, 

o público ria de alguns palavrões ou de réplicas de sabor equívoco. Essa relação chegou 

a irritar-nos, como se nascesse de uma falta de inteligência do texto. Depois pareceu-nos 

que essa era uma válvula de escape para os espectadores não mergulharem num terrível 

mal-estar: um pouco mais de insistência na verdade e seria insuportável o clima 

dramático.”45  

Yan Michalski em outra crítica à peça “Navalha na carne”46, também comenta 

sobre a capacidade de denúncia política dos espetáculos teatrais posteriores a 1964, dá-

nos a importância histórica e artística das primeiras encenações dos textos deste autor 

santista, e em especial “Navalha na carne”: 

 

(..) Navalha na carne é uma peça à qual se assiste com a respiração 

presa, a cujo fascínio não escapa nem o público mais conservador, a 

priori menos dispostos a enfrentar cara a cara a crueldade e violência 

(..)Como crítico, não posso ignorar o fato de que o realismo, como 

linguagem dramática, está agonizando; e é bom que assim seja, pois a 

preocupação de mostrar naturalmente no palco a vida como ela é, 

tolheu profundamente, durante mais de um século, os vôos da arte 

dramática em todas as regiões da civilização ocidental. Principalmente 

no que se refere à conscientização social do público, a arte realista [...] 

é hoje em dia quase que unanimemente condenada. A verdadeira 

linguagem social do nosso tempo é, no teatro, a linguagem épica – 

com todas as suas subtendências, bem entendido – que estimula a 

participação crítica do espectador e lhe apresenta exemplos que 

conduzem o raciocínio do particular para o geral. E, no entanto, 

constato que no Brasil as peças que tem se mostrado verdadeiramente 

                                                           
43 A montagem que Michalski, se refere nessa crítica de 19 de outubro de 1967, tem direção de Fauzi 

Arap, com Nelson Xavier (Vado), Tônia Carrero (Neusa Sueli) e Emiliano Queirós (Veludo), estreada em 

03 de outubro de 1967 no Teatro da Maison de France. 
44 Crítica intitulada “Navalha na Carne é apenas um espetáculo, mas como dói”. No elenco: Ruthinéa de 

Moraes vive a prostituta Neusa Sueli, Paulo Villaça representa Vado e Edgar Gurgel Aranha na “pele” de 

Veludo. 
45 Magaldi, 1967, Disponível em <http://www.pliniomarcos.com>. Acesso em: 21 de janeiro. 2014. 
46 Crítica intitulada “uma Navalha que Brilha”, de 19 de outubro de 1967. 
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capazes de abrir os olhos do público para determinados fatores cruéis 

e injustos da nossa realidade social tem sido precisamente aquelas que 

não se afastam dos conceitos formais de um realismo tradicional: Eles 

não usam black-tie, Pequenos burgueses, e agora Navalha na carne. 

Nenhuma encenação “brechtiana”, quer de textos nacionais ou 

estrangeiros, se tem revelado até agora, entre nós, tão eficientemente 

“didática” quanto estes três exemplos de obras escritas dentro de 

cânones que nada tem de “didáticos”. Não me cabe, dentro dos limites 

deste artigo, estudar o fenômeno; mas ele me pareceu digno de ser 

proposto à reflexão do público e dos estudiosos. (MICHALSKI, 2004, 

p. 97- 98) 

 

Indubitavelmente, as temáticas abordadas por Plínio têm um grande diferencial 

já que estão ligadas à historicidade dos problemas sociais brasileiros, mas não 

estreitamente vinculadas e aprisionadas a ela, pode-se então dizer que “Navalha na 

carne” estaria entre o épico (ideologia) e o dramático (forma). O mundo ficcional de 

Plínio Marcos surge em um momento em que a sociedade brasileira vive a política do 

projeto desenvolvimentista47, com exaltação das discrepâncias das classes sociais. 

Outro fato que merece destaque se refere à Veludo, personagem homossexual, 

que colocou a crítica teatral da época em pólos opostos em relação a sua primeira 

recepção em 1967, apontando para uma construção dramatúrgica complexa: a crítica de 

Alberto D’Aversa refere-o como “um pederasta” com um “comportamento de 

homossexual convencido e fanático” no qual “a pederastia” é usada “como arma para 

vencer a violência do prepotente opressor”48. Enquanto a crítica de Décio de Almeida 

Prado, identifica Veludo como um “homossexual” de “perversão física e psíquica”, cuja 

“inversão, em vez de se esconder ou de se disfarçar, é a máscara que ele decidiu ostentar 

com uma dose acentuada de exibicionismo”, segundo o crítico, “seu masoquismo” é 

caracterizado por um “dúbio prazer de natureza sexual”, Veludo seria possuidor de uma 

“ambiguidade sexual, psicológica e moral” 49 

                                                           
47 Juscelino Kubitschek presidiu por cinco anos o país (31 de janeiro de 1956 a 31 de janeiro de 1961) 

tinha como slogan "Cinquenta anos em cinco", conseguiu impulsionar um processo de rápida 

industrialização, tendo como carro-chefe a indústria automobilística. Houve, no seu governo, um forte 

crescimento econômico, porém, houve também um significativo aumento da dívida pública interna e 

externa com grande impacto na inflação. 
48 D’ AVERSA, Alberto, Diário de São Paulo 17/09/1967. Plínio Marcos. Disponível em 

<http://www.pliniomarcos.com>. Acesso em: 20 de janeiro. 2014. 
49  PRADO, Décio de Almeida. A prospecção de Navalha na Carne. O Estado de São Paulo, São Paulo, 

01 out. 1967. Plínio Marcos. Disponível em <http://www.pliniomarcos.com>. Acesso em: 20 de janeiro. 

2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_automobil%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADvida_p%C3%BAblica
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Essas diversas leituras sobre esse personagem devem-se ao jogo de poder que 

vai se firmar entre Vado e Veludo na cena, temperado com muita violência e 

sexualidade. Segue o trecho acerca disso: 

Veludo – Te dou uma porrada que você vê.  

Vado – Dá, então. (Vado bate em Veludo.) 

 Vado – Gostou?  

Veludo– Bate mais. 

Vado – Nojento! Veludo 

Veludo – Bate, seu bobo, bate. (Vado fica vencido, impotente.)  

Veludo – Você viu, Neusa Sueli, como a gente lida com homem?  

Vado – Cala a boca, bicha!  

Veludo – Vem me bater, seu trouxa! [...]  

Vado– Veado! Veado de merda! Porco nojento! Ladrão sem vergonha!  

Veludo – Bate em mim, machão. Bate nesta face, te viro a outra. Como Jesus 

Cristo.  

Vado - Bicha é uma desgraça.  

Veludo – Você viu como eu encabulei o homem, Neusa Sueli? Tadinho dele! 

Ficou sem jeito. Coitadinho! Vê a carinha do Vado, Neusa Sueli. Vai fazer 

um carinho pra ele. Ele está tristinho. Vai lá, bobona. Vai agradar teu 

homem. Vai, Neusa Sueli. (MARCOS, 1984, p.28-29) 

          

Nas falas acimas, observa-se que Veludo conhece e tem habilidade em lidar com 

Vado, reduzindo a violência dele a ameaças inócuas, ao insinuar que gostaria de 

continuar apanhando. O outro lado desse jogo de poder regado a sexualidade, entre 

Vado e veludo pode ser visto no momento que Vado fumando um baseado, é 

requisitado por veludo que também quer fumar: 

 

Vado – Quer bicar? 

 Veludo – O senhor deixa?  

Vado – Não!  

Veludo – Ah, deixa... por favor... deixa... 

 Vado – Se manca, vagabundo!  

Veludo – Por favor...  
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Vado – Gosta de fumo, é?  

Veludo – Sou tarado. 

 Vado – E por que fica gastando dinheiro com os pivetes? Por que, hein?  

Veludo – Ah, Seu Vado...  

Vado – Você gosta mais de maconha ou de moleque?  

Veludo – Cada coisa tem sua hora.  

Vado – Bichona malandra.  

Veludo – Deixa eu bicar, Seu Vado.  

Vado – Pega aqui na minha mão. 

 Veludo – Que bom. (Tenta agarrar o cigarro.)  

Vado – Não vale segurar.  

Veludo – Como o senhor é mau, Seu Vado. (A cena repete-se várias vezes, 

sempre Veludo tentando alcançar, com a boca, o cigarro que está na mão de 

Vado. Veludo fica cada vez mais agoniado. Vado ri cada vez mais. Neusa 

Sueli permanece indiferente. Veludo agarra a mão de Vado, que lhe dá um 

violento empurrão.) (MARCOS, 1984, p.26-27) 

 

Pelo desenrolar dessa cena, se percebe uma relação mais amistosa por ambos, 

cheia de ambiguidades, a rubrica ou didascália indica a construção de uma cena com 

tom lúdico, que retoma ao final com mais um episódio de violência. Veludo é um 

personagem importante dramaturgicamente no conflito porque ele impulsiona os 

conflitos entre Vado e Sueli, ele entra no segundo momento e sai deixando Neusa Sueli 

enciumada, e instalando o desentendimento entre a prostituta e seu cafetão, na terceira e 

última parte do enredo. É mais uma inversão dramática na estrutura de “Navalha na 

carne”, que desloca o foco ora para um conflito, ora para outro, entre as personagens. 

Nessa última parte da obra, Vado e Sueli ao se enfrentarem fisicamente faz com 

que a bolsa dela caia no chão com todo seu conteúdo, humilhada, diminuída, 

protagoniza um dos mais belos monólogos da dramaturgia brasileira, num desabafo que 

duvida da própria condição humana: 

Neusa Sueli: (..)A gente só quer chegar em casa, encontrar o 

homem da gente de cara legal, tirar aquele sarro e se apagar, 

pra desforrar de toda a sacanagem do mundo de merda que está 

aí. Resultado: você está de saco cheio por qualquer coisinha, 

então apronta. Bate na gente, goza a minha cara e na hora do 

bem-bom sai fora. Poxa, isso arreia qualquer uma. Às vezes 

chego a pensar: Poxa, será que sou gente? Será que eu, você, o 
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Veludo, somos gente? Chego até a duvidar. Duvido que gente 

de verdade viva assim, um aporrinhando o outro. Isso não pode 

ser coisa direita. Isso é uma bosta! Um monte de bosta! Fedida! 

Fedida! Fedida!  (MARCOS,1984, p. 39-40) 

          

A indagação e a consciência de Neusa Sueli são mais um corte em nós 

espectadores, deste elemento simbólico em que é a navalha de “Navalha na carne”, um 

instrumento de opressão, de exclusão social e marginalização. Plínio Marcos por meio 

da personagem Neusa Sueli nesse solilóquio revela um contexto histórico-social cruel e 

de difícil modificação, sob signos de exploração sexual e do capital. Plínio fez dessa 

peça como em outras, uma ferramenta de defesa social, apresentando o sistema 

econômico-social brasileiro e requerendo implicitamente uma reformulação dos 

mecanismos que o regem. O próprio Plínio se denominou como um “repórter de um 

tempo mau”, e sua obra pretende retratar fidedignamente um país que não mudou. 

Sendo assim, deveria ser censurada já que denunciava um submundo e um atraso social 

com suas mazelas, seus preconceitos, seus valores e tabus, destacando intensamente o 

processo de marginalização social, e incitando o povo por mudanças transformadoras no 

seio do poder 

 

2.3 Censura ao Marginal intelectual - mor e seus Marginalzinhos 

 

   “O teatro é a mais perseguida das Artes”50 

     Plínio Marcos 

Plínio Marcos visualizava o fazer teatral como uma ferramenta em potencial 

para o enfrentamento político em prol da revolução esquerdista, em favor da resistência 

democrática ao sistema de exceção promovido pela ditadura militar brasileira. Assim 

assumiu um compromisso social enquanto artista do seu tempo, e se tornou um dos 

autores mais censurados do teatro brasileiro.  

                                                           
50 Opinião comungada por Cristina Costa, socióloga especializada em arte e autora do livro “censura em 

cena – teatro e censura no Brasil”, ao afirmar (2006, p.184) “Dentre as artes, foi justamente o teatro que 

se tornou alvo da repressão violenta. Talvez por ser uma arte de presença, talvez pelos artistas estarem 

mais radicalmente vinculados às propostas e organizações de esquerda, a verdade é que os palcos se 

tornaram espaço de debate onde se discutia de forma apaixonada o momento histórico brasileiro” 
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Ele fez do teatro o instrumento ideal para levar à tona o discurso de uma classe 

subalterna. Ainda que sufocado pela censura promoveu um verdadeiro embate contra a 

repressão, segundo ele: “A censura passa e o autor fica. Eles podem proibir meus livros, 

mas nunca conseguirão me impedir de escrever. Para cada peça ou livro apreendido, 

escreverei mais três. (..) Veremos quem tem maior resistência” (MENDES, 2009, 

p.348). 

Plínio sofreu com a ditadura antes mesmo de exercer o papel de dramaturgo, 

ainda que não lhe atingisse diretamente na função do palhaço “Frajola”, trabalhava no 

circo cigano do “seu Ricardino”, que foi chamado para comparecer à delegacia de 

diversões públicas, ele mesmo conta o fato: 

 

Sofremos a violência terrível do impedimento de trabalhar. Fomos chamados 

lá para sermos comunicados que, daquela data em diante, ficavam proibidos 

no Estado de São Paulo (naquele tempo, a censura era estadual) números de 

hipnose. Foi um golpe duro. Muito duro. Sem a hipnose do seu Ricardino era 

fracasso certo. (BARROS, 1996, p.96) 

 

No entanto, a intensidade repressora diretamente a pessoa de Plínio seria sentida 

a partir de setembro de 1968, com a publicação do ato institucional nº 5. Na primeira 

fase da ditadura ainda havia certa tolerância com o teatro e os artistas em geral, O AI -5 

suspendeu todas as garantias constitucionais da Carta Magna de 1967, e aniquilou 

qualquer liberdade de expressão no país. Todo texto de Plínio tinha que passar pelo 

crivo do sensor, e ser feito as devidas adaptações necessárias de acordo com a censura, 

situação que foi sempre resistida por ele: “o corte numa peça implica quase uma 

parceria. E eu nunca dei parceira pra nenhum censor.”  e “Estão enganados se pensam 

que vão me cansar. Se eu me cansasse, sentiria profunda vergonha diante dos meus 

filhos.”. (MENDES, 2009, p.266)  

“Navalha na carne” mesmo foi estreada em 1967 em São Paulo, e iria fazer turnê 

no Rio de Janeiro em 1968, sendo censurada, só sendo liberada depois de uma 

prolongada negociação intercedida pela atriz Tônia Carreiro, que fazia o papel de Neusa 

Sueli. Então pela insistência e desobediência junto as autoridades e censores, o seu 
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simples nome ao ser pronunciado já estava vinculado a uma proibição tácita. Um nome 

que deve ser banido, e porque assim dizer “maldito”: 

 

 No dia 03 de agosto de 1968, o jornal Folha de S. Paulo publica: a situação 

de Plínio Marcos é a seguinte: trabalho dele chega em Brasília, antes mesmo 

de ser lido, os censores dizem: Plínio Marcos? Proibido. Após o ano de 1968, 

o teatro de Plínio Marcos era sistematicamente censurado.51 

 

O próprio Plínio nos conta sobre isso através do diálogo com um censor: 

 

Plínio - De repente, a “Navalha na carne” foi proibida. Por quê? “Dois 

perdidos Numa noite Suja” foi proibida. Por quê? Todas a minhas peças 

foram proibidas. Por quê? Ninguém dizia coisa com coisa. Um filho da puta 

de um censor, num dia em que perguntei por que todas as minhas peças 

estavam proibidas, ficou nervoso: 

Censor -Porque suas peças são pornográficas e subversivas. 

Plínio - Mas por que são pornográficos e subversivas? 

Censor - São pornográficas porque têm palavrão. E são subversivas porque 

você sabe que não pode escrever com palavrão e escreve (MARCOS, 1996, 

p. 103) 

                                                           
51 BARROS, Walderez de. Disponível em http://www.pliniomarcos.com/dados/censura.htm, acesso em 

03 de julho de 2014, ás 01h15. 

http://www.pliniomarcos.com/dados/censura.htm
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IMAGEM 1: Trecho censurado de “Navalha na Carne”, de Plínio Marcos, foto de documento 

histórico extraído do livro “Censura em cena: teatro e censura no Brasil), 2006, p.189, autoria 

de Cristina Costa. 

 

A obra de Plínio Marcos ao invés de proporcionar soluções, sugerir respostas, 

diagnostica uma sociedade doente, estática, com um poder desigual e a marginalização 

da maioria. Por isso a censura militar lutou intensamente para amordaçar seu teatro, 

porque nunca foi interessante para quem está no poder encarar os problemas sociais dos 

governados, e nessa “luz” que está a maior subversão da dramaturgia de Plínio Marcos, 

ao revelar as estruturas ruídas da sociedade e encorajar para a mudança. 

Pela “rebeldia” ou melhor resistência, Plínio foi preso algumas vezes pela 

censura, conforme conta em entrevista à Edla Van Steen52: 

Edla - Dá para você contar a experiência da prisão com 

detalhes? 

Plínio - Em 69, “eles” estavam achando que a gente estava 

envolvido com toda a onda de terror, o cacete. Tinha vários 

                                                           
52 Respeitada escritora Brasileira com mais de vinte livros publicados, inclusive nos Estados unidos da 

América. 
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movimentos no país. Um deles era o da rebelião dos jovens e 

dos artistas. Outro era o movimento armado, que com a gente 

não estava envolvido. 

Edla - Você foi preso como intelectual? 

Plínio - “Eles” achavam que tudo era uma coisa só, porque a 

gente estava em todas. Se alguém berrava contra a censura, 

“eles” achavam que era a mesma coisa que assaltar um banco. 

Então eu fui preso várias vezes. 

 Edla - Em 69, você ficou preso quanto tempo? 

Plínio - Fiquei acho que uns três dias, no exército. Eles me 

prenderam como terrorista. Eles falavam: “Foi aquele banco 

que você assaltou?” E eu dizia: “Mas que banco, não sei de 

banco”. “Quem mandou você escrever esta peça?” Só que esta 

não pode nem falar que eles prendem de novo: Verde que te 

quero Verde. Eles não perdoam até hoje. A feira Paulista de 

Opinião era um espetáculo que seria liberado na época sem 

nenhum problema, se não fosse esse Verde que te quero Verde. 

Deu uma briga na televisão contra deputados. Eu, o Boal e o 

Fernando Torres contra a Conceição, o Aurélio Campos e um 

tal de Carvalhaes, que não existe mais. Foi um rebu violento. 

Eles achavam que nós éramos agitadores e ficaram com tanto 

ódio de teatro, que o teatro foi a arte mais massacrada depois 

de 68 – com o Ato 5 -, a mais perseguida.53 

         

No pós-ditadura, Plínio Marcos apesar de sua relevância para cultura Brasileira, 

era uma figura pouco vista nos veículos de comunicação como a televisão, por exemplo, 

sinalizando uma censura pela mídia. Sofreu rejeição por algumas editoras de São Paulo 

na publicação de sua obra, razão pela qual inúmeras vezes vendia seus livros em portas 

de teatro. Diante desse fato, era considerado como “alternativo”. Ele mesmo desfez o 

equívoco dessa interpretação sobre a pessoa dele em entrevista ao programa Roda Viva, 

da TV Cultura, em 1988: “eu não sou alternativo, sou enjeitado. Alternativo é quem 

escolhe, eu fui posto pra fora”54 (MARKUN, 2005, p.46). A mesma argumentação é 

sustentada por Plínio em entrevista no programa de Jô Soares: 

 

Jô Soares – você ainda continua perseguido pela censura?  

Plínio – hoje a censura é a mídia Jô Soares...fazia 10 anos que 

eu não entrava nesse canal aqui. Então você não tem 

                                                           
53 Plínio Marcos apud STEEN, Edla Van (comp.). Viver e escrever. São Paulo: L&PM Editores, 1981, p. 

261. 

54 Disponível em http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/2/entrevistados/plinio_marcos_1988.htm, acesso 

em 02 de julho de 2014. 

http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/2/entrevistados/plinio_marcos_1988.htm
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divulgação, as pessoas me encontram na rua e me perguntam o 

que você está fazendo? Porque elas não sabem, porque os 

jornais não divulgam as televisões não deixam entrevistar (..) 

porque hoje a censura não é a polícia Federal, é a mídia!55 

 

Isso prova que a censura sempre existiu e existirá, às vezes velada, e outras 

vezes muito explícita, dotada de um antidemocratismo autoritário aterrorizante e 

furioso. Isso nos leva a problematizar e pensar sobre a relação de censura e liberdade 

nos dias atuais, até onde somos livres? E até que ponto somos manipulados sem ao 

menos nos darmos conta? Segundo Cristina Costa, socióloga especializada no estudo da 

Arte: 

 

A censura tem sido uma constante na vida Brasileira em razão da condição 

colonial que marcou quatro séculos de nossa história. Os princípios contra 

reformistas da Igreja Católica aliados à Monarquia Absoluta como forma de 

poder político – em Portugal e, depois, no Brasil – e aos objetivos 

civilizatórios da expansão europeia trataram sempre de controlar, aculturar e 

reprimir tudo aquilo que parecesse estranho, inadequado, libertário ou 

inconveniente aos olhos e interesses dos colonizadores. (COSTA, 2006, p.27) 

 

Cristina afirma que apesar da censura sempre existir, ela mudou sua atuação na 

década de sessenta, porque “À medida que o teatro se fortalece, ele se afasta da mera 

diversão pública e assume seu papel social, ao passo que a censura o cerca de forma 

cada vez mais rigorosa” (COSTA, 2006, p.143) A dramaturgia de Plínio Marcos estava 

inserida nesse contexto, juntamente com outros escritores, como Oduvaldo Vianna 

Filho e Gianfrancesco Guarnieri, que sintonizados com a realidade social debatiam 

questões políticas em seus textos.          

2.4 A lâmina cortante de “Navalha na carne” e o padrão Androcêntrico 

 

“Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, se Deus é menina 

ou menino, sou masculino e feminino. ” 

Pepeu Gomes56 

                                                           
55 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=3zcCJyZGr5c, acesso em 03 de julho de 2014. 
56 Cantor, compositor e guitarrista Baiano (1952/ -), considerando em 1988 um dos melhores dez 

guitarristas do mundo pela revista Americana Guitar World. 

http://www.youtube.com/watch?v=3zcCJyZGr5c
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Plínio Marcos foi um assíduo observador e escritor do seu tempo, se 

autointitulando como um “repórter de um tempo mau”, pelo registo quase jornalístico 

que sua obra apresenta, denunciando comportamentos engessados, contradições e 

injustiças sociais. Em “Navalha na carne” Plínio ressalta a violência simbólica contra a 

mulher ou de uma maneira geral, contra o feminino, através das personagens Neusa 

Sueli, prostituta, e Veludo, travesti. Ambos são maltratados e diminuídos fisicamente e 

verbalmente pelo personagem Vado, cafetão que é sustentado por Sueli. Veludo 

trabalha de faxineiro na pensão onde essas três criaturas ficcionais habitam. Ficcionais, 

porém inspiradas no testemunho deste autor da cruel realidade brasileira circundante. 

Welington Andrade fala sobre Navalha na Carne: 

 

A grande expressividade da peça reside em sua economia de recursos. As 

ações concentradas e a síntese verbal (as personagens hesitam diante das 

palavras e vomitam o mínimo delas) intensificam a relação dramática, num 

ritmo bem equilibrado entre tensão e relaxamento. Marginalizados no 

submundo em que vivem, esses três indivíduos se dilaceram, ora por um 

cigarro de maconha, ora por um punhado de notas amassadas, dentro de um 

espaço fechado onde estão jogadas literalmente ao chão, no mesmo plano 

rastejante em que exercitam seus sentimentos” (ANDRADE, 2013, p.242) 

 

“Navalha na carne” além de outros aspectos, trata do papel da mulher que é 

determinado culturalmente, com a manutenção de um padrão androcêntrico dentro da 

obra, se constituindo como um prolongamento ou espelho do comportamento que 

permeia o inconsciente coletivo57 da nossa realidade. Se pararmos um pouco para 

pensar o papel da mulher no decorrer da história, com raras exceções, ela teve 

momentos de protagonismos tanto quanto os homens, o próprio direito ao voto ─ algo 

tido como um direito natural da mulher hoje ─ só foi conquistado em 193258, através do 

decreto nº 21.076 do código eleitoral provisório, após intensa mobilização nacional. 

                                                           
57 Termo incorporado ao contexto sociológico, defendido pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, como a 

camada mais intrínseca do indivíduo, representando imagens virtuais comuns a todos os seres humanos, 

com informações arquetípicas e impessoais. 
58Interessante ressaltar que antes da legislação federal já havia alguns estados que emanciparam esse 

direito à cidadania para as mulheres – ainda que com a autorização do cônjuge-, como por exemplo, o 

governo do Rio Grande do Norte que sancionou, em 1927, a lei número 660, estabelecendo não haver 
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Uma luta que já se arrastava antes mesmos da proclamação da República, cuja 

aprovação se fez de maneira parcial, uma vez que, só permitia às mulheres casadas, as 

viúvas e solteiras que possuíssem renda própria o direito de votar, mostrando-se ainda 

como uma medida censitária, tímida e excludente de garantir um direito básico para o 

exercício da cidadania. Só em 1934, essa restrição ao direito do voto feminino foi 

eliminada do código eleitoral, permanecendo a obrigatoriedade do voto somente como 

um dever masculino, que em 1946, com uma nova alteração também se tornou uma 

obrigação a votação para as mulheres. 

Nesse contexto, num passado bem próximo tanto temporal quando espacial, 

podemos observar que durante muito tempo, a mulher vem sendo subjugada e 

subestimada na nossa sociedade, tratada como o “sexo frágil” da relação. Essa 

concepção masculina de mundo, indubitavelmente, deve-se a uma construção social e 

histórica dos papéis sexuais. Há historicamente a presença de uma construção social dos 

corpos através do próprio corpo com seus movimentos, Pierre Bourdieu, respeitado 

sociólogo Francês do século XX, fez uma pesquisa de socioanálise do inconsciente 

androcêntrico com Berberes59 da Cabília60 que pode ser aplicada a outras sociedades, 

inclusive a nossa, brasileira. 

Bourdieu destaca que o corpo com seus movimentos e deslocamentos estão 

revestidos de um significado social, o movimento de ereção por exemplo, para cima, 

denota uma posição superior masculina no ato sexual (falocracia), e que constrói 

oposições homólogas (ex: claro/escuro, fora/dentro, baixo/alto), com o feminino, 

traçando uma divisão sexual estanque. O mundo social edifica o corpo como uma 

realidade sexuada. A própria constituição anatômica e biológica carrega consigo essas 

divisões homólogas, segundo Pierre Bourdie: 

 

                                                                                                                                                                          
mais ‘distinção de sexo’ para o exercício eleitoral. Assim beneficada pela lei do Rio Grande do Norte, 

Celina Guimarães Viana – por intermédio do marido─ foi a primeira mulher a exercer o direito do voto 

no Brasil, o que aconteceu na cidade de Mossoró – RN.  
59Os berberes são um conjunto de povos do Norte de África que falam línguas berberes, da família de 

línguas afro-asiáticas. A palavra berbere designa hoje um grupo linguístico norte-africano, e os falantes 

do berbere são indivíduos pertencentes a um conjunto de tribos que falavam ou falam dialetos com base 

comum, a “língua” berbere. 
60É uma região montanhosa do norte da Argélia. O seu nome do árabe al-qabã’il (“as tribos”). 
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A representação da vagina como um falo invertido, que Marie- Christine 

Pouchelle61 descobriu nos escritos de um cirurgião da Idade Média, obedece 

às mesmas oposições fundamentais entre positivo e o negativo, o direito e o 

avesso, que se impõem a partir do momento em que o princípio masculino é 

tomado como medida de todas as coisas.(BOURDIEU, 2002, p.16) 

 

A vagina é um falo que tinha tudo para ser no mundo social, mas no entanto, não 

se concretizou na sua possível potência. A inspeção explícita visivéis nos orgãos sexuais 

masculinos e femininos são construções sociais pautados nos princípios da divisão 

androcêntrica. A vagina e a virgindade é socialmente vista com um objeto sagrado, 

tratada como um tabu, e até hoje, a consumação do ato sexual antes do casamento, é 

visto pelos conservadores como um ato de estigma para a mulher. Fazendo o senso 

comum crer que, uma mulher que se entrega a vida sexual antes do matrimônio não se 

figura numa pessoa séria, responsável. Ao contrário deste fato, o homem é estimulado a 

iniciar sua vida sexual cedo, fato que representa a força da virilidade masculina. São 

duas faces distintas de uma mesma moeda, mas com a mesma origem: o inconsciente 

androcêntico da dominação masculina. Tanto os homens quanto as mulheres sofrem 

pressões morais e psicológicas intensas, para provar seus papéis sociais dentro de um 

paradigma engessado das identidades sexuais. 

O pensamento conservador dita que, o homem deve ater-se ao trabalho fora de 

casa e ser o provedor oficial, enquanto à mulher cabe a educação dos filhos e os 

serviços domésticos. Quaisquer atos que fujam deste esquema matrimonial, por muito 

tempo foi considerado estranho aos bons costumes, fato que começou a ser 

gradativamente questionado pelo movimento feminista. O impacto do feminismo 

enquanto crítica téorica e como um movimento social, questionou a presença dessa 

clássica divisão entre o “fora” e o “dentro”, o “privado” e o “público”, contestou a vida 

social, sexualidade, família e a divisão doméstica do trabalho. O ano de 1968 foi um 

marco da revolução feminina em quebrar estereótipos e lutar por um autonomia social. 

                                                           
61Respeitada antropóloga francesa que tem como área de pesquisa no campo medieval, a antropologia 

história do corpo e da medicina, e as fronteiras da antropologia religiosa. 

. 
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Nesse panorama, a prostituição feminina é um afronte à concepção masculina de 

mundo, já que rompe com os papéis pré-definidos e subverte o desejo de virgindidade 

imposto a uma mulher dominada. Sendo assim, Pierre Bourdieu observa: 

 

(..) que o comércio do sexo continua a ser dogmatizado, tanto na consciência 

comum quanto no direito, literalmente exclui que as mulheres possam 

escolher dedicar-se a prostituição como um trabalho. Ao fazer intervir o 

dinheiro, certo erotismo masculino associa a busca do gozo ao exercício do 

poder sobre os corpos reduzidos ao estado de objetos e sacrilégio, que 

consiste em transgredir a lei a qual o corpo (como o sangue) não pode ser 

senão doado, em um ato de oferta inteiramente gratuito, que supõe a 

suspensão da violência. (BOURDIEU, 2002, p.19)  

 

É nesse contexto de submissão que Neusa Sueli se encontra em “Navalha na 

carne”, discriminada socialmente pelo senso comum quanto pelas instituições que 

traçam o paradigma do que é licito, moral ou não. Sueli se prostitui para bancar Vado, 

que como ele mesmo diz só está com ela pelo “tutu”. Então não seria Vado também um 

prostituto? Ao que parece pela lógica é que sim, mas porque ele nao se submete a tudo 

perante Neusa Sueli, sua suposta cliente e provedora? A resposta para essas perguntas 

também são encontradas nos princípios androcêntricos, porque hipocritamente faz 

parecer que Vado não é comprado ou alugado por Sueli, mas o dinheiro que recebe faz 

parte da dominação que ele exerce sobre ela. Ela tem que dar tudo a ele, e o poder 

sempre é dele, por isso que ele sempre a agride sem medo de perder a patrocinadora dos 

seus desejos: os vícios da maconha e o jogo. O dinheiro que ele recebe é só mais uma 

forma de subjugação dele para com ela. Vado reforça essa visão e faz Neusa Sueli 

acreditar nisso a maioria do tempo. A dominação masculina mascara e tenta subverter o 

sentido das coisas, privilegiando o poder do sexo masculino. 

A prostituição no Brasil não é legalizada e nem muito menos moralmente aceita, 

dessa forma, quem a pratica é marginalizado ou cai na marginalidade perante os padrões 

dos “bons costumes”.  É importante ter consciência que a discriminação simbólica se 

faz através de instituições estatais e jurídicas, que favorecem e reforçam a relação de 

subordinação da mulher ao homem, como foi há um tempo atrás com o cerceamento ao 

direito da cidadania feminina. 
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Nesse universo da relação entre um homem e uma mulher que se estabelece no 

comércio sexual da prostituição, fica claro o exercício do poder masculino utilizando o 

dinheiro como mais um instrumento de dominação e usurparção do prazer. Através do 

olhar “cruel” e “realista” de Plínio Marcos, no texto teatral “Navalha na carne” pode-se 

ver essas contradições e conflitos. Caracterizada por gírias e palavrões, a linguagem de 

sua obra reflete a pobreza dos mundos por ele criados e a espoliação a que são 

submetidas as personagens que povoam esses mundos. Conforme afirma Magaldi 

(1998, p. 207), Plínio Marcos faz, em suas obras um levantamento autêntico, quase 

documental, “das situações sociais e dos caracteres em jogo”, investigando “sem lentes 

embelezadoras a realidade, mostrando-a ao público na crueza da matéria bruta (...) – a 

fatia de vida cortada ainda quente do cenário original (...)”. 

Se Oswald de Andrade, Nelson Rodrigues, Jorge Andrade, Ariano Suassuna, 

Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo Vianna Filho, Augusto Boal e Dias Gomes, entre 

outros, deram contribuições específicas à dramaturgia brasileira, a de Plínio Marcos foi 

a de incorporar o tema da marginalidade, apresentando ao teatro brasileiro um grupo de 

personagens que até então lhe era completamente desconhecido. Plínio desenvolveu 

uma nova linguagem – a linguagem dos excluídos - aplicada para a composição de 

personagens, criando um novo estilo que daria novos rumos ao teatro brasileiro. Em sua 

poética, o “repórter de um tempo mau” mantém-se fiel ao seu princípio criador, pondo 

na boca de suas personagens marginais ou subalternas diálogos polêmicos e 

provocativos, enaltecendo o enfrentamento psicológico cênico.  

Plínio em “Navalha na carne” revela a dominação androcêntrica, e a dura 

realidade da exploração e prostituição. A insatisfação dessa relação de dominação e 

violência sofrida pode ser vista no texto dele, pela personagem Neusa Sueli contida no 

desabafo: 

 

(...) Hoje foi um dia de lascar. Andei pra baixo e pra cima, mais de mil vezes. 

Só peguei um trouxa na noite inteira. Um miserável que parecia um porco. 

Pesava mais de mil quilos, contou toda a história da puta da vida dele, da 

puta que o pariu. Tudo gente muito bem instalada na puta da vida. O 

desgraçado ficou em cima de mim mais de duas horas. Bufou, bufou, babou, 

babou, bufou mais(..) desgraçado, filho da puta. É isso que acaba a 

gente...isso que cansa a gente. (MARCOS, 1984, p.39) 
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Sueli também convive diariamente com a subversão que o próprio corpo, posto à 

venda sofre, é um corpo-objeto que atende aos prazeres, e obedece a uma relação de 

dominação masculina bastante mercadológica, que coisifica a mulher e seu corpo pela 

posse sexual. O corpo-objeto marginalizado de Neusa Sueli funciona simbolicamente 

como um cartão de visita, exposto numa prateleira e que depende da adequação com os 

padrões dominantes vigentes de beleza. Isso hoje – é intensificado ainda mais com o 

avanço da mídia e cultura de massa, propondo um novo modelo de corpo - como na 

época em que foi escrita a dramaturgia “Navalha na carne”, uma vez que de acordo com 

o famosissímo cirurgião plástico brasileiro, Ivo Pitanguy (2009, p. 85), a procura pelo 

ideal de beleza é tão antiga quanto o ser humano, é mítica. E se afastar deste padrão 

apregoado torna o corpo marginal, desvalorizado socialmente. 

Diante disso, Pierre Bourdieu observa mais uma importante característica do 

fenômeno androcêntrico: 

 

A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, 

cujo ser (esse) é um ser-percebido (percipi), por efeito colocá-las em 

permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência 

simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, 

enquanto objetos perceptivos, atraentes, disponíveis. Delas se esperam que 

sejam “mininas”, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, 

caretas, contidas ou até mesmo apagadas. E a pretensa “feminilidade” muitas 

vezes não é mais que uma forma de aquiescência em relação às expectativas 

masculinas, reais ou supostas, principalmente em termos de engrandecimento 

do ego. Em consequência a dependência em relação aos outros (e não só aos 

homens) tende a se tornar constitutiva de seu ser. (BOURDIEU, 2002, p.75) 

 

A mulher, nesta concepção, é uma coisa para ser observada, um corpo-passivo, 

que pode vir a representar para o homem um objeto de poder, por meio do 

comportamento feminino e a presença de um padrão de beleza. Subtende-se para o 

androcentrismo que, o macho viril que escolhe uma boa fêmea qualitativamente e a 

ostenta-a perante os outros, é um homem de sucesso e poder na sociedade. Mas e uma 

mulher que escolhe um macho viril para dar-lhe prazer? Não é isso que Neusa Sueli faz 

com Vado? Sim, com toda certeza, mas ela espera amor de Vado, não só sexo, ela 

romantiza uma relação, sofre de dependência emocional pelo cafetão. Plínio já estava 

atento as essas contradições do seu tempo, a uma tentativa feminina de tornar o homem 

um objeto, como há muito tempo as mulheres já o eram. Como uma resposta a opressão 
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histórica vivida, com troca de lugares nos papéis sexuais, fazendo sentir na pele o 

desconforto de ser mulher numa sociedade machista. 

Vivemos hoje cada vez mais numa ditadura da beleza, com a milionária indústria 

da estética fazendo-nos engolir goela a baixo seus produtos e padrões, tornando-nos 

cada vez mais dependentes da aprovação alheia. Fazendo com que, principalmente as 

mulheres, se preocupem cada vez mais em atender os padrões masculinos - cada vez 

mais exigentes. O corpo-objeto estimulado pela indústria da beleza se tornou um campo 

propício para a manutenção da dominação androcêntrica na nossa sociedade.  

Não é de se admirar a polêmica causada pelo uso do biquíni da atriz Betty 

Faria62, mostrando-nos o quanto somos machistas. Por que seu corpo não está dentro 

dos padrões defendidos pela mídia ela deve ser criticada? Será que Betty Faria não tem 

o direito de envelhecer como qualquer um? Ou será que é pelo fato de ser mulher e 

atriz, numa carreira profissional em que ser um corpo-objeto também faz parte da sua 

atividade laboral?63 São questões para refletirmos, e nos questionar sobre esses valores 

que nos parecem óbvios e são passivamente aceitos e reproduzidos no nosso cotidiano. 

Inserida nessa lógica, Neusa Sueli sofre e se mostra extremamente agredida quando é 

chamada de “velha” por Vado, que atinge calculosamente a sua identidade enquanto 

mulher: 

 

 Só estou falando a verdade. Você está velha. Outra noite, cheguei aqui, você 

estava dormindo aí, de boca aberta. Roncava como uma velha. Puta troço 

asqueiroso! Mas o pior foi quando cheguei perto para te fechar a boca. Queria 

ver se você parava com aquele ronco miserável. Daí, te vi bem de perto. 

Quase vomitei. Porra, nunca vi coisa mais nojenta. Essa pintura que você usa 

aí pra esconder a velhice estava saindo e ficava entre as rugas, que apareciam 

bem. Juro, juro por Deus, que nunca tinha visto nada mais desgraçado. (..) 

Senti uma puta pena de mim. Um cara novo, boa pinta, que se veste legal, 

que tem papo certinho, que agrada, preso a um bagulho antigo. Fiquei 
bronqueado. Porra, ainda tentei quebrar o galho. Pensei comigo: mas de 

corpo ainda é uma coisa que se pode aproveitar. E sem te acordar tirei a 

coberta, tirei tua camisola, tirei tua calcinha e teu sutian. As pelancas caíram 

                                                           
62A atriz global foi um ícone de beleza e sensualidade, e aos 72 anos, sofreu um buylling virtual 

recentemente (julho de 2013), depois que alguns jornalistas publicaram na internet fotos dela de biquíni 

numa famosa praia carioca. 
63 E principalmente porque no passado ela já atendeu aos anseios do padrão midiático, e hoje não mais se 

enquadra, fazendo questão de lembrar a todos através da sua imagem, questões como a passagem do 

tempo e o envelhecimento. Um processo natural que está reservado à maioria de nós, mas que nem 

sempre aceito por muitos, devendo então ser descartada, banida e estigmatizada, como uma ferida que 

não quer ser tocada, já que a velhice é mais um tabu na nossa sociedade.  
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para todo lado. Puta coisa porca! Acho que até um cara que saísse de cana, 

depois de um cacetão de tempo, passava nesse lance. Pombas, que negócio 

ruim era você dormindo. Juro por Deus, nunca vi nada pior. Se não fosse o 

desgraçado do ronco de porca velha, eu tinha mandado te enterrar. 

(MARCOS,1984, p.34-35) 

 

A rejeição que Neusa Sueli sofre por Vado com essas palavras cruéis de 

humilhação, faz parte de um jogo cheio de estratégias e manipulação, onde ele exerce a 

violência verbal, que além do poder sexual, gera uma dependência emocional da 

protagonista. Sueli espera ser verdadeiramente desejada por Vado, que ele a enxergue 

enquanto mulher, e sonha com comentários de elogio e carinho, além de ser amada e 

dominada na cama – já que na rua ela não faz amor, e sim sexo. 

Pierre Bourdieu observa que o ato sexual dialoga diretamente com a  concepção 

androcêntrica de mundo ao afirmar que: 

 

Se a relação sexual se mostra como uma relação social de dominação, é 

porque ela está construída através do princípio de divisão fundamental entre 

o masculino, ativo, e o feminino, passivo, e porque este princípio cria, 

organiza, expressa e dirige o desejo – o desejo masculino como desejo de 

posse, como dominação erotizada, e o desejo feminino como desejo da 

dominação masculina, como subordinação erotizada, ou mesmo, em última 

instância, como reconhecimento erotizado da dominação. (BOURDIEU, 

2002, p.24) 

 

Em “Navalha na carne” Neusa Sueli tenta subverter essa ordem de dominação, 

ao obrigar Vado a ter relação sexual sem ele querer, tentado colocar o desejo dela acima 

do dele, procurando reverter a lógica da dominação do macho. Sueli toma consciência 

por um instante que também tem o poder, através do dinheiro que ela dá pra Vado, que 

ele também é um ser explorado, coisificado pelo processo de marginalização que o ser 

humano é submetido pelo sistema capitalista, e busca numa tentativa frustrada - já que 

ele a engana e sai de supetão do quarto - transformá-lo em um corpo-objeto, disponível 

como mercadoria no comércio sexual, fazendo-o sentir na pele a exploração que 

vivencia cotidianamente nas ruas: 

 

Neusa Sueli – Não, você não vai saindo assim, não. Não leva 

minha grana? não é meu cafetão? 

Vado – Vê se me esquece velhota! 
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Neusa Sueli – Você não vai se arrancar! 

Vado – E por que não? 

Neusa Sueli – Nós vamos trepar. 

Vado – Tá caducando? 

Neusa Sueli - E vai ter que ser gostoso. 

Vado – Por dinheiro nenhum. 

Neusa Sueli – Vai sim, Vadinho, meu cafetão. 

Vado – Sai dessa, velha! 

Neusa Sueli – Velha, feia, gasta, bagaço, lixo dos lixos, 

galinha, coroa, sou tudo isso. Mas você vai trepar comigo. 

(MARCOS, 1984, p.42) 

 

A relação de dominação sexual também está presente nas relações 

homossexuais, em que sexualidade e poder estão interligados na construção desta 

dominação, vinculados principalmente aos papéis de quem é o ativo ou passivo, 

segundo Bourdieu: 

 

A penetração, sobretudo quando se exerce sobre um homem, é uma das 

afirmações da libido dominandi, que jamais está de todo ausente na libido 

masculina. Sabe-se que, em inúmeras sociedades, a posse homossexual é 

vista como uma manifestação de “potência”, um ato de dominação (exercido 

como tal, em certos casos, para afirmar a superioridade “feminizando” o 

outro) e que é este título que, entre os gregos, ela leva aquele que a sofre à 

desonra e à perda do estatuto de homem íntegro e de cidadão”; ao passo que, 

para um cidadão romano, a homossexualidade “passiva” com um escravo é 

considerada algo “monstruoso” (BOURDIEU, 2002, p.24) 

 

Essa dominação masculina analogamente exercida contra o homossexual passivo 

é mais uma maneira de marginalizar, criando uma subcategoria marginal dentro do 

campo da homossexualidade. Em “Navalha na carne” pode-se identificar esse poder de 

dominação e criação dessa sub-categoria de marginalização, através da personagem 

homossexual afeminado Veludo, que sofre a relação de dominação pelo Vado. 

A penetração supostamente exercida é uma alegoria do poder e masculinidade, o 

estudioso sociólogo francês Bourdieu destaca que (2002, p.25) “(..) a pior humilhação, 

para um homem, consiste em ser transformado em mulher.” Pode-se observar a 

construção socialmente hipócrita de tal significado, uma vez que o passivo para ser 

passivo, depende que exista o ativo, e vice e versa, ou seja, as identidades ou papéis 
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sexuais na homossexualidade se completam, variam e são interdependentes de 

significado.  Essa relação do viril –ativo, e passivo afeminado é observada desde a 

entrada de Veludo na cena no trecho: 

 

          Veludo – (Na porta do quarto) Chamou, Neusa Sueli?   

           Vado – Entra bichona.      

           Veludo – Com licença. (Veludo entra)  

           Vado – Vai entrando, seu puto.  

           Veludo – O senhor está aí, Seu Vado? 

           Vado – Estou, sim.  

           Veludo – É o senhor que quer falar comigo, ou é a  

           Neusa Sueli. Adoro esse nome! Neusa Sueli    

           Vado– Fecha a porta e deixa de frescura.  (MARCOS, 

            1984, p.18) 

 

Nesse sentido, percebe-se que a dominação masculina constrói falsamente outras 

categorias de marginalização do homossexual, Veludo não é menos ou mais marginal 

que Vado pelo simples fato de ser afeminado ou passivo, ambos constituem-se tão 

marginais quanto, em relação a suas sexualidades e a concepção machista de mundo. 

Em “Navalha na Carne” há uma cena dúbia que sugere uma bissexualidade ou 

homossexualidade de Vado, ele e Veludo disputando maliciosamente um cigarro de 

maconha. Pela grandiosidade da obra e subjetividade das personagens não se sabe até 

onde realmente eles queriam chegar com o tal jogo do cigarro, a obra está aberta para 

várias interpretações.  

Mas o fato é que Vado xinga Veludo de “fresco de uma figa”, “bichona”, “veado 

de merda”, “veado safado” e outros adjetivos que atingem sua orientação sexual, sem 

levar em conta que tais xingamentos também podem dizer da própria orientação sexual. 

Há um inegável desprezo pela figura do homossexual e a feminilização que existe nele. 

Vado não tem consciência dessas relações, ou se tem, não se sente incluído nesse 

processo de marginalização, talvez porque possuindo os signos de masculinidade no 

corpo ao supostamente manter relações sexuais com outro homem, seja protegido pela 
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concepção androcêntrica que resguarda o ativo no ato sexual. Sendo seco e objetivo 

como era Plínio Marcos: “Veado é aquele que dá, não quem come”. Quem nunca 

escutou tal expressão popular, uma vez sequer, atire a primeira pedra! 

Assim, Bourdieu chama a atenção para essa relação entre poder e sexo, aplicado 

a relação homossexual, que muitas vezes é negada ou mesmo despercebida por muitos: 

 

(..) o laço que une a sexualidade ao poder, e portanto à política (evocando, 

por exemplo, o caráter monstruoso, por que duplamente “contra a natureza”, 

de que se reveste, em inúmeras sociedades, a homossexualidade passiva com 

um dominado), que a análise da homossexualidade pode levar a uma política 

(ou uma utopia) da sexualidade, visando a diferenciar radicalmente a relação 

sexual de uma relação de poder. (BOURDIEU,2002, p.136) 

 

Aliás, o movimento gay no mundo vem conquistando inúmeros direitos, como 

por exemplo, o casamento institucional estável, e reduzindo a homofobia e a violência 

que tem seus pilares na concepção androcêntrica, apoiado muitas vezes numa teoria 

queer64, propõe: 

 

(..) questões que estão entre as mais importantes das ciências sociais(..) Esse 

movimento de revolta contra uma forma particular de violência simbólica, 

além de suscitar novos objetos de análise, põe profundamente em questão a 

ordem simbólica vigente e coloca de maneira bastante radical a questão dos 

fundamentos desta ordem e das condições de uma mobilização bem-sucedida 

visando a subvertê-la. (BOURDIEU, 2002, p.134) 

 

É importante destacar a subversão e questionamento de valores que o 

movimento gay vem trazendo, colocando em xeque muitos princípios vinculados ao 

inconsciente coletivo androcêntrico, uma vez que há inúmeros casais homossexuais que 

transgridem a fronteira religiosa entre o masculino e o feminino; casais que não 

apresentam exclusivamente ou preponderantemente nenhum dos signos corporais 

capazes de lembrar a tradicional simbólica oposição ativo/passivo, macho/fêmea, que a 

                                                           
64A teoria queer é uma teoria sobre o gênero que afirma que a orientação sexual é fruto de uma construção 

social, e não há, portanto, papéis sexuais biologicamente definidos, mas diversos aspectos e papéis 

sexuais para serem desempenhados. Essa teoria analisa os processos daqueles que estão estigmatizados 

dentro do contexto tradicional. (LOURO, 2004, p.20) 
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visão masculina referencia. Revelando uma complexidade nas relações que fogem de 

maneiras estanques e estáticas de enxergar a sexualidade humana. Pierre Bourdieu vê no 

movimento social gay uma busca de legitimação dos direitos deste grupo, tornando 

nítido socialmente suas questões através dessa mobilização: “(...) o movimento 

contribuiu para lembrar que, assim como a família, a religião, a nação ou qualquer outra 

entidade coletiva, o estatuto de gay ou de lésbica não passa de uma construção social, 

baseada na crença.”. (BOURDIEU, 2002 p.136)  

A dominação masculina traz assim inúmeros desdobramentos sociais por 

apresentar diversos aspectos, ela está contida até no modo de vestir das mulheres. A 

indumentária que cobre os corpos femininos tradicionalmente e principalmente em 

épocas mais antigas representam um “confinamento simbólico”, com o objetivo não só 

de “dissimular o corpo”, mas como também desencorajar movimentos que não se 

esperam de uma mulher dominada, onde o machismo condena comportamentos, como 

por exemplo, sentar de pernas aberta. É a submissão do corpo a moral social e os 

padrões de educação imputados a mulher. Esse desconforto sentido pelas mulheres, e 

muitas vezes não compreendido por elas mesmas, foi analisado na obra “O segundo 

sexo” datado de 1949, de Simone de Beauvoir65, analisando a situação da mulher na 

sociedade. 

Sendo assim, em “Navalha na carne” a personagem prostituta Neusa Sueli se 

torna vulgar e marginalizada em relação a esses parâmetros de comportamento, tendo 

em vista que, como corpo-objeto que está à venda na prateleira é condição sine qua non, 

se manter exposta ao comércio sexual, com decotes e maquiagens exacerbadas. Porém, 

o movimento feminista vem mudando esse panorama, com reivindicações abrangendo 

diversas áreas da vida social que vão da cultura ao direito. Na atualidade, por exemplo, 

observa-se a criação de varas especializadas na tutela jurisdicional dos direitos das 

mulheres como um avanço dessas conquistas; e a promulgação da famosa lei “Maria da 

Penha”66 no nosso país. 

                                                           
65 Simone de Beauvoir (1908-1986), escritora e filósofa Francesa, responsável por uma das principais 

frases do movimento feminista ao dizer que “não se nasce mulher, torna-se mulher”. 
66Lei nº 11.340 de 22 de setembro de 2006, que “Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
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Apesar desse novo posicionamento na autonomia da mulher na sociedade, 

Bourdieu destaca que por muito tempo e até hoje – já que nem todas as mulheres são 

politizadas e libertas da concepção androcêntrica -, as reivindicações femininas estão 

contidas dentro dessa lógica masculinizada, quando: 

 

As próprias estratégicas simbólicas que as mulheres usam contra os homens, 

como as da magia, continuam dominadas, pois o conjunto de símbolos e 

agentes míticos que elas põem em ação, ou os fins que elas buscam (como o 

amor, ou a impotência, do homem amado ou odiado), têm seu princípio em 

uma visão androcêntrica em nome da qual elas são dominadas. (BOURDIEU, 

2002 p.36)  

 

Isso ocorre em uma das passagens de “Navalha na carne” quando, Vado ao se 

recusar forçosamente fazer sexo com Neusa Sueli é ameaçado de castração pela 

prostituta. Tem coisa pior para um macho e melhor vingança para uma mulher dentro da 

concepção de dominação androcêntrica, que fazer seu homem perder a potência? A 

castração funcionaria como uma maneira de suspender a violência simbólica que o falo 

representa contra a mulher, numa sociedade em que a falocracia impera, conforme 

explica (BOURDIEU, p.59, nota de rodapé) “A ligação entre a virilidade e a violência é 

explícita na tradição brasileira, que descreve o pênis como uma arma. A correlação é 

também explícita entre a penetração (foder) e a dominação.”.  

Virilidade essa que é estimulada, fazendo com que o homem sofra pressão 

psicológica pela sociedade para ser um verdadeiro “macho”, viril, é o outro lado da 

moeda. O homem também é escravizado por essa visão machista e engessada, que está 

impregnada socialmente, onde a expressão “homem não chora” se tornou um ditado 

comum que o acompanha por toda sua vida. Desde criança, o menino é impulsionado a 

exercer e representar esse papel que lhe é reservado em sociedade, e qualquer 

transgressão a esse sistema de valores joga-o no estigma e marginalização perante o 

grupo, de acordo com a observação feita por Bourdieu: 

 

                                                                                                                                                                          
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a 

Lei de Execução Penal; e dá outras providências”- Introdução da presente lei. 
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Certas formas de “coragem”, as que são exigidas ou reconhecidas pelas 

forças armadas, ou pelas polícias (e, especialmente, pelas “corporações de 

elite”), e pelos bandos de delinquentes, ou também, mais banalmente, certos 

coletivos de trabalho – como as nos ofícios de construção, em particular, 

encorajam e prestam a recusar as medidas de prudência e a negar ou a 

desafiar perigo com condutas de exibição de bravura, responsáveis por 

numerosos acidentes – encontram seu princípio paradoxalmente no medo de 

perder a estima ou a consideração do grupo, de “quebrar a cara” diante dos 

“companheiros” e de ser remetido a categoria, tipicamente feminina, dos 

“fracos”, dos “delicados” das “mulherzinhas”, dos “veados”. Por 

conseguinte, o que chamamos de “coragem” muitas vezes tem suas raízes em 

uma forma de alardia: para comprová-lo, basta lembrar todas as situações em 

que para lograr atos como matar, torturar ou violentar, a vontade de 

dominação, de exploração ou de opressão baseou-se no medo de ser excluído 

do mundo dos “homens” sem fraquezas, que são por vezes chamados de 

“duros” porque são duros para o próprio sofrimento e sobretudo para com o 

sofrimento dos outros – assassinos, torturadores e chefes de todas as 

ditaduras, todas as “instituições totais”, mesmo as mais ordinárias, como 

prisões, as casernas ou os internatos(..) (BOURDIEU,2002, p.59) 

 

Assim, da mesma forma como a mulher é feita para ser exibida para os outros 

como um corpo-objeto, as qualidades estereotipadas do macho exaltadas pelo 

pensamento androcêntrico se constroem para o outro, através de uma alteridade social. 

Bourdieu (2002, pg.60) diz que: “A virilidade, como se vê, é uma noção eminentemente 

relacional, construída diante de outros homens, para os outros homens e contra a 

feminilidade, por uma espécie de medo feminino, e construída, primeiramente, dentro 

de si mesmo. ”. Nesse sentido, podemos observar a violência com que a personagem 

Vado se volta, ora contra Neusa Sueli, ora contra Veludo, numa tentativa de destruir o 

feminino que há neles, subjugando-os à sua dominação. Vado reproduz ainda que, de 

maneira inconsciente, um comportamento que está impregnado na nossa sociedade. 

Diante do exposto, “Navalha na carne” de Plínio Marcos se revela uma obra 

dramatúrgica bastante rica e capaz de suscitar diversos questionamentos, além do 

âmbito das artes cênicas, abrangendo aspectos sociais sobre comportamento, 

sexualidade, ética e violência na contemporaneidade. Se ainda se mostra atual, depois 

de meio século de quando foi produzida, deve ser porque ainda estamos impregnados 

até hoje, de muitos valores daquela sociedade sessentista. A dominação masculina se 

confunde com o amor, Neusa Sueli realmente ama Vado? Ou ela se acostumou e 

naturalizou através de uma banalização a dominação e violência sofrida por ele? Ela 

realmente precisa de Vado? São perguntas no mínimo polêmicas as quais não cabem 

apenas uma simples resposta. 
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A dramaturgia Pliniana traz para a cena em “Navalha na carne” um espaço para 

discussão dos problemas sociais, em sua complexidade, e essa é uma das maiores 

contribuições deste autor Santista para o Teatro brasileiro. Não é à toa que ele foi um 

dos autores mais censurados na ditadura militar, sendo um dramaturgo considerado pela 

censura pornográfico e subversivo. Pornográfico pelos palavrões que seus personagens 

carregavam na boca, e subversivo porque perturbava à ordem vigente, trazendo a 

denúncia do social para o teatro. Com Plínio, a cena resistia ao amordaçamento que a 

liberdade de expressão sofria, a violência que explodia nas ruas era canalizada para sua 

obra e seus personagens, como numa espécie de catarse artística. 

O ator ou diretor que pretende encenar Plínio marcos deve estar atento a toda 

essa conjuntura que sua obra remete, e que diz muito da nossa sociedade atual. Essas 

contradições devem estar presentes na cena, o artista cênico deve ter consciência da 

força social contida na dramaturgia de Plínio Marcos. No experimento cênico realizado 

no próximo capítulo se buscará trazer essas contradições sobre a forma de atuação, a 

partir do trabalho com as ações físicas, através do relato de alguns procedimentos 

criativos que ajudaram a saltar deste estudo dramatúrgico com a teoria androcêntrica, 

para a ação do ator na cena propriamente dita. 

 A concepção androcêntrica presente em “Navalha na carne” é apenas uma 

pequena demonstração ou faceta, do diálogo da dramaturgia Pliniana com a realidade 

social, não pretendo, e nem poderia esgotar as abordagens de discussões em relação a 

obra dele, dada sua riqueza e multiplicidade de aspectos. Fundamental mesmo é que, 

hoje a dominação masculina não se apresenta como algo absoluto, inflexível e 

indiscutível. Graças, sem dúvida alguma, ao trabalho crítico desenvolvido pelo 

movimento feminista, que potencializou objetos de discussão que, muitas vezes, 

estiverem ignorados do ambiente público pela política tradicional, alegando pertencer à 

ordem doméstica. Mas também se deve a artistas como Plínio Marcos, que trouxe para a 

sua poética dramatúrgica o universo feminino, abrindo caminhos para que sua obra 

dramática também pudesse ajudar a refletir criticamente sobre a vida, e o teatro pudesse 

fazer dos homens um pouco melhores do que são. 
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2.5 Plínio Marcos e a arte do ator 

 

O ATOR 
 

Por mais que as cruentas e inglórias batalhas do cotidiano 

tornem um homem duro ou cínico 

a ponto de fazê-lo indiferente às desgraças e alegrias coletivas, 

sempre haverá no seu coração, 

por minúsculo que seja, um recanto suave onde ele guarda 

ecos dos sons de algum momento de amor já vivido. 

 

Bendito seja que souber dirigir-se 

a esse homem que se deixou endurecer, de forma a atingi-lo 

no pequeno porém macio núcleo da sua sensibilidade. 

E por aí despertá-lo, tirá-lo da apatia, essa grotesca forma 

de autodestruição a que por desencanto ou medo se sujeita. 

E por ai inquietá-lo e comovê-lo para as lutas comuns da libertação. 

 

O ator tem esse dom. 

Ele tem o talento de atingir as pessoas 

nos pontos onde não existem defesas. 

O ator, não o autor ou o diretor, tem esse dom. 

Por isso o artista do teatro é o ator. 

O público vai ao teatro por causa dele. 

O autor e o diretor só são bons na medida 

em que dão margem a grandes interpretações. 

 

Mas o ator deve se conscientizar de que é um Cristo da humanidade: 

seu talento é muito mais uma condenação do que uma dádiva. 

Ele tem que saber que, para ser um ator de verdade, 

vai ter que fazer mil e uma renúncias, mil e um sacrifícios. 

 

É preciso coragem, muita humildade e, sobretudo, 

um transbordamento de amor fraterno para abdicar da própria 

personalidade em favor de seus personagens 

com a única intenção de fazer a sociedade entender que 

o ser humano não tem instintos e sensibilidades padronizados, 

como pretendem os hipócritas, com seus hipócritas códigos de ética. 

 

Amo o ator nas suas alucinantes 

variações de humor, nas suas crises de euforia ou depressão. 

Amo o ator no desespero de sua insegurança, 

quando ele, como viajor solitário, 

sem bússola da fé ou da ideologia, 

é obrigado a vagar pelos labirintos de sua mente, 

procurando, no seu mais secreto íntimo, 

afinidades com as distorções de caráter do seu personagem. 

 

Amo o ator mas ainda quando, 

depois de tantos martírios, surge no palco com segurança, 

oferecendo seu corpo, sua voz, sua alma, sua sensibilidade 

para expor, sem nenhuma reserva, 

toda a fragilidade do ser humano reprimido, violentado. 

 

Amo o ator por se emprestar inteiro 

Para expor os aleijões da alma humana, 

Na tentativa de que o público se compreenda, se fortaleça 
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e caminhe no rumo de um mundo melhor, 

a ser construído pela harmonia e pelo amor. 

 

Amo o ator consciente 

de que a recompensa possível não é o dinheiro, nem o aplauso. 

Mas a esperança de poder rir todos os risos 

E chorar todos os prantos. 

Amo o ator consciente de que no palco, 

Cada palavra e cada gesto são efêmeros, 

pois nada registra nem documenta sua grandeza. 

 

Amo o ator e por ele amo o teatro. 

Sei que é por ele que o teatro é eterno 

e jamais será superado por qualquer arte 

que se valha da técnica mecânica. 

                                                                                                                                    Plínio Marcos. 1986.67 

          

Plínio Marcos afirma que “Escrever é uma arte solitária demais. Você só e 

respeitável e digno, como autor de teatro, se souber que tem de servir ao ator 

(MENDES, 2009, p. 77) Com Cacilda Becker estreou em 1963 como ator profissional 

no espetáculo “César e Cleópatra”, de Bernard Shaw, com direção do polonês 

Ziembinski, mas desde 1958 começou a atuar com “Pluft, o fantasminha”, sob a direção 

de Vasco Oscar Nunes, onde conheceu Patrícia Galvão, “A pagu”, figura de grande 

destaque no movimento modernista começado na semana modernista de 22. Pagu 

apresentou a Plínio intelectuais fazendo com que o convívio com esse grupo o 

estimulasse o ato de ler e desenvolvesse o hábito do estudo não formal, tão 

imprescindível na formação deste grande dramaturgo brasileiro que ele se tornou. 

Participou também como ator da telenovela “Beto Rockfeller”, vivendo o 

engraçado motorista Vitório, alcançando fama nacional. Além de ter tido experiência 

circense com seu Clown “Frajola”. Assim, Plínio experimentou também a arte do ator 

em cena, ainda que de maneira inconstante, mas reforçou a opinião do fundador da 

Escola de Arte Dramática (EAD) de São Paulo, Alfredo Mesquita ao afirmar que “o 

imprescindível é que o dramaturgo conheça o teatro por dentro” e “só é possível 

fazendo teatro ou uma escola de teatro completa.” (MENDES, 2009, p.81) Plínio 

Marcos atende perfeitamente o primeiro requisito. Sem dúvida alguma, o estar em cena, 

a relação com a plateia, ajudaram ele a entender melhor as necessidades e o ofício do 

ator em cena. 

                                                           
67 Disponível em http://www.pliniomarcos.com/popup/livros-oator.htm, acesso em 03 de julho de 2014, 

ás 02h35. 

http://www.pliniomarcos.com/popup/livros-oator.htm
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Pelo poema acima “O ator” de 1986, pode-se compreender a maneira como 

Plínio enxerga o trabalho do ator. O ator para ele é o senhor da cena, fundamento 

essencial do teatro, dotado de grande capacidade de comunicar ideias humanas 

complexas, e sensibilizar a plateia, transformando-a pela atuação. Também é possível 

observar no poema o compromisso do ator com sua arte, através de “renúncias”, e 

abdicações da sua persona em prol de outras personagens, levando-nos a lembrar as 

frases do pedagogo russo Constantin Stanislavski, objeto do capítulo anterior, ao dizer 

que devemos amar a arte que há em nós, e não a gente na arte. Tanto Plínio como 

Stanislavski apresentam em comum esse respeito e admiração a arte do ator, que se doa 

por inteiro, sem reservas para representar a complexa vida humana em cena. Além disso 

ambos constroem seus trabalhos a partir da observação da vida cotidiana, e seus jogos 

sociais de poder.  
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CAPÍTULO 3 - “SERÁ QUE SOMOS GENTE?”: “NAVALHA NA CARNE” E O 

EXPERIMENTO CÊNICO COM AS PERSONAGENS MARGINAIS DE PLÍNIO 

MARCOS 

 

“Me mata, meu homem! ” 

 Veludo, Navalha na carne. 

 

Neste último capítulo pretende-se fazer que esta pesquisa acadêmica produza 

uma reflexão teórica consistente voltada para o ato de criação, para o nosso fazer teatral 

do aqui e agora, saltando do estudo dramatúrgico para a ação do ator na cena. Tornando 

o pensamento artístico e teatral voltado para à nossa prática por meio de um exercício 

criativo, colocando a ação física e seus elementos constituintes, num processo de 

criação com perspectiva pessoal e individual. Corpo e espírito, como teoria e prática 

estão indubitavelmente ligados ao “método” de Stanislavski, seria muito contraditório 

construir a presente dissertação sem ter consciência disso. O “método” torna o trabalho 

do ator concreto e palpável, possibilitando pensar numa pedagogia da cena tornando o 

teatro acessível para a maioria, derrubando o mito totalitário da inspiração – apesar de 

ser um componente também a ser considerado - e genialidade artística que permeiam a 

prática atoral. Também permite a concretização das conexões interna e externa. A ação 

física é um instrumento fundamental para o processo criativo no trabalho do ator. Nesse 

contexto, vamos relatar alguns procedimentos realizados a partir da dramaturgia 

“Navalha na carne” de Plínio Marcos, a fim de construir algumas cenas e personagens 

da presente obra, com base em alguns pressupostos contidos na metodologia 

Stanislavskiana, tendo como base o procedimento da análise ativa, o mais tardio dos 

elementos do “método das ações físicas”. A dramaturgia criadora do artista Plínio 

Marcos evoca vidas humanas oprimidas, ricas em possibilidades de ação física e verbal 

para o ator, ativando a imaginação criadora por meio de imagens que o seu texto pode 

suscitar. Para essa parte prática da pesquisa da dissertação convidei para o experimento 

cênico três atores da cidade de João Pessoa: David Muniz68, Clara Talha69 e Vitor 

                                                           
68 Bacharel e Licenciando em Teatro pela UFPB. 
69 Bacharel e Licencianda em Teatro pela UFPB, Especialista em Arte, educação e sociedade pelo Centro 

Integrado de Tecnologia e pesquisa – CINTEP-PB, Atualmente é aluna do PPGARC – Programa de Pós-

graduação em Artes Cênicas, do curso de mestrado, da UFRN. 
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Blam70. Foi importantíssimo já conhecer esses três atores desde minha graduação, 

porque tive a dimensão sobre o conhecimento e a experiência de cada um sobre o ofício, 

fazendo deles um grupo mais ou menos homogêneo nesse processo criativo. O espaço 

utilizado para o trabalho desenvolvido foi principalmente uma sala de ensaio do Teatro 

Cilaio Ribeiro, em João Pessoa –PB. Para ilustrar as discussões sempre que possível e 

necessário serão colocadas várias pequenas imagens formando uma maior, numa 

espécie de mosaico, com o objetivo de possibilitar uma dinamicidade a cena 

enriquecendo sua visualização ao sugerir uma sequência, propondo um movimento ao 

experimento cênico. 

3.1 – Procedimento da análise ativa: conceito chave para ação física            

 

O primeiro momento desse processo criativo conduzido pela minha pessoa foi 

com a leitura do texto “Navalha na carne” de Plínio Marcos, com a finalidade de 

conhecer o tema e a ideia central da peça. A partir dessa leitura inicial, propus que cada 

um fizesse uma sinopse a partir dos principais fatos da obra para que servisse de guia 

geral para ser improvisado. Através dessa proposta pretendia que esses atores-

pesquisadores com o passar dos encontros não decorassem o texto, já que todos têm 

certa prática cênica e facilidade para memorizar, como também promover uma 

experiência geral das circunstâncias das personagens por meio da ação e não meramente 

intelectual. A análise ativa, o mais tardio dos elementos do método deve-se ao fato que 

“Stanislavski chegou à convicção de que o principal perigo que se coloca frente ao ator, 

no caminho para uma ação orgânica sobre a cena, é a aproximação demasiada direta ao 

texto. Este foi um fator decisivo para fazê-lo mudar a prática dos ensaios.”. (KNÉBEL, 

1996, p.24, minha tradução) 

Desta maneira, partimos para um alongamento e aquecimento corporal para 

preparar o principal instrumental de trabalho necessário a improvisação da peça, com 

base na sinopse que cada um escreveu. Como fundo musical enquanto se exercitavam 

utilizei um repertório de música clássica instrumental, para ajudar na concentração e 

subsidiando-os entrar em contato com o próprio corpo e pensamentos para o que estava 

por vir. E sem perder esse espírito e ambiente criativo foram para a cena. Então dei o 

                                                           
70 Bacharel em Teatro pela UFPB e membro do coletivo de Teatro Alfenim -PB. 
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comando para começar, chegando em casa Neusa Sueli cansada encontra seu homem 

mal humorado… 

 

 

IMAGEM 2: O ator Vitor Blam escrevendo a sinopse após leitura do texto “Navalha na carne”, 

que servirá de base para uma improvisação. Foto: Berttony Nino. João Pessoa, 2014. 

 

Observando a improvisação percebi obviamente que muitas referências passaram 

despercebidas na cena, tendo em vista que, a proposta era improvisar toda a peça. Só os 

grandes fatos principais responsáveis pela evolução da trama apareceram, a exemplo do 

sumiço do dinheiro, a confissão de veludo e muita, muita briga. As cenas ficaram 

discursivas demais, onde a palavra imperou e ficou faltando mais ação. Talvez por não 

estarmos trabalhando com elementos físicos, e todas ações quando executadas foram 

através de objetos imaginários (navalha, cigarro, etc). No entanto, a tensão e a violência 

estavam o tempo todo presentes, inclusive no olhar, e através das próprias palavras 

esses três atores iam trazendo esse universo ficcional, comprometidos físico e 

emocionalmente com as personagens que experimentavam. 

Terminada as improvisações conversamos sobre a experiência e chegamos à 

conclusão que muita coisa, detalhes, havia sido perdido em razão da não divisão do 

texto em partes, ao mesmo tempo em que os fatos ficaram na superfície da atuação. Ao 

propor esse exercício já sabia dessa praticidade enquanto ator, no entanto, não indiquei 
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tal técnica, porque desejava que essa descoberta viesse do grupo por meio da prática, 

uma necessidade que fosse sentida na pele por eles. O procedimento da análise ativa 

busca estudar uma obra dividindo em acontecimentos através de um esmiuçamento dos 

objetivos das personagens, das circunstâncias dadas e obstáculos apresentados, com a 

finalidade de elaborar uma linha transversal de ação do ator com a construção das 

personagens, segundo a Professora Nair Dagostini: 

 

A análise da obra por meio dos fatos e acontecimentos atinge a 

essência do método, pois possibilita a concretização da ação, que se dá 

através da determinação dos acontecimentos sequenciais. Os 

acontecimentos são o sustentáculo da ação e através deles, de forma 

sucessiva, vivenciamos tudo o que acontece na obra. (DAGOSTINI, 

2007, p.43) 

 

 

IMAGEM 3: Os atores Clara Talha e David Muniz em quatro momentos distintos, 

experimentando o início da peça quando as personagens Neusa Sueli e Vado se encontram pela 

primeira vez na cena, e subitamente já começa o conflito. Foto: Berttony Nino. João Pessoa, 

2014. 

 

 A análise ativa ajuda a investigar as situações que se escodem nas palavras, as 

improvisações do ator em cada acontecimento sugerem motivações da personagem. 
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“Navalha na carne” é acima de tudo uma história que revela as contradições sociais, 

retratando o ser humano como parte de um jogo cíclico vicioso de poder, que muda de 

mão constantemente, numa relação de amor e ódio. Sendo provocado a pensar em umas 

das disciplinas no mestrado71, se realmente Neusa Sueli deixou o dinheiro para Vado se 

mostrando numa grande atriz, ou mesmo se ela deixou e Vado gastou e quer mais grana, 

lancei essas concepções para o grupo. Essas são visões que não aposta no óbvio, mesmo 

após Veludo confirmar a autoria do delito, e indubitavelmente estimula a criação 

artística para novos olhares. A interpretação tanto do diretor como ator podem variar por 

essas escolhas, que faz da arte teatral uma construção poética. 

  

 

IMAGEM 4: Os atores David Muniz (Vado), Vitor Blam (Veludo) e Clara Talha (Neusa Sueli) 

improvisando cena em “Navalha na carne”. Foto: Berttony Nino. João Pessoa, 2014. 

 

A concepção no teatro é atrelada à visão de mundo de cada artista que o 

representa na cena, já que toda percepção da realidade é uma interpretação. O teatro 

enquanto fenômeno artístico aborda a relação particular e diferencial entre realidade e 

ficção. O teatro faz com que a ficção se torne realidade no palco e a realidade se 

                                                           
71 Para integralização dos créditos obrigatório do PPGARC-UFRN cursei a disciplina poética e teatro, 

ministrada pelo professor Doutor Robson Haderchpek, que utilizou “Navalha na carne” para discutir o 

procedimento da análise ativa. 
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transforme em ficção, se transformando numa ficção real ou numa realidade fictícia. A 

ideia de representação realista no teatro, por exemplo, faz com que se reflita sobre o 

sentido da realidade e o realismo na arte. A percepção da realidade tem diversos níveis, 

que vai do real aprendido consciente através da impressão de cada um até o plano do 

imaginário. Isso acontece porque o artista através do processo de observação preenche 

diversas lacunas no momento da criação, o ator, por exemplo, ao conceber uma 

determinada personagem que circunda a realidade não consegue ter acesso a todas as 

informações que a formaram enquanto sujeito, tendo que utilizar a imaginação que a 

justifiquem melhor. 

Como a percepção é relativa do real, não existe uma realidade única e muito 

menos estática. A representação da realidade se constrói através de um processo 

cognitivo, no qual as características culturais de cada indivíduo contribuem 

decisivamente para a formação dessa interpretação de mundo. Não existe uma verdade 

absoluta, ainda mais nos tempos atuais onde as coisas acontecem muito mais rápidas e 

de forma simultânea. Com a globalização e o avanço da tecnologia, vive-se uma nova 

dimensão de tempo e espaço com novas formas de expressão, possibilitando 

cruzamentos de linguagens e produções artísticas de fronteira. Nesse sentido, 

igualmente transformam-se o modo de abordagem da representação dessa realidade no 

teatro. Esse novo panorama mundial acaba determinado novas mentalidades e formas de 

percepção e comunicação. Percebe-se que o confronto cotidiano com novas mídias 

influencia nossa maneira de apreender a realidade, bem como nossa percepção do 

teatral. A representação realista no teatro depende de um ponto de vista de cada artista 

que a constrói em sincronia com as peculiaridades do seu momento social, tornando-o 

verossímil determinada construção artística. 

Dito isso, depois de intensa e produtiva discussão, todo o grupo decidiu analisar 

a obra e dividi-la acreditando realmente que Neusa Sueli deixou o dinheiro e que 

Veludo levou para si a quantia, sendo a fúria de Vado legitima. Então, nesse segundo 

momento de criação, não nos interessavam mais impressões superficiais de uma 

primeira leitura, precisando-se buscar uma leitura mais apurada do texto. Tendo em 

mente, o enredo de “Navalha na carne”, partimos para dividi-la em acontecimentos, 

localizando o universo da história. O procedimento é descrito por Stanislavski no livro 
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“Minha vida na arte”, fazendo uma comparação com a divisão de um peru assado. Na 

divisão da obra, o método da análise ativa ressalta que na estrutura: 

 

São quatro os acontecimentos considerados essenciais no universo da 

obra e que devem ser identificados para que se possa ter uma visão 

geral da mesma: o acontecimento inicial, que nos situa no contexto 

onde vai eclodir o problema, e que inicia a principal circunstância 

dada; o acontecimento fundamental, determinado pela principal 

circunstância dada que deslancha a história; o tema, em que inicia a 

transversal da ação, que carrega e une em um único fio todas as ações 

dos acontecimentos sequenciais que compõem a história; o 

acontecimento central, que deve constituir o ápice do conflito, o 

clímax, o fim da linha transversal da ação; o acontecimento final, 

também chamado de principal, pois ele abrange a solução ou não do 

conflito. Nele deve desembocar a ideia graças a qual o autor escreveu 

a obra, consciente ou inconscientemente, junto com o superobjetivo 

do diretor. (DAGOSTINI, 2007, p.50) 

  

Nesses acontecimentos são identificados os desejos das personagens, suas ações 

para realizarem seus objetivos imediatos e também observa-se uma contra ação, ou seja, 

obstáculos que dificultam atingir o que almejam. No acontecimento inicial encontra-se 

a circunstância inicial, no caso de “Navalha na carne” o primeiro acontecimento é a 

discussão entre as personagens Vado e Neusa Sueli, com acusação dele para ela logo na 

sua chegada em casa. O objetivo desse acontecimento é apresentar o universo do texto e 

o conflito primeiro da peça, o objetivo de Neusa Sueli é saber o motivo de tamanha 

agressividade de Vado, mas seu obstáculo é que ele não quer falar, esperando que ela 

mesma diga o porquê, numa tentativa de fazê-la confessar. O acontecimento 

fundamental começa quando Vado afirma que o que lhe aborrece é a falta de dinheiro, 

utilizado para jogar e se drogar, que comumente ela deixava para ele. O objetivo do 

acontecimento é revelar a real circunstância dada que gerou o acontecimento inicial, o 

objetivo de Neusa Sueli é convencer que ela deixou o dinheiro como faz todo dia. Mas 

seu grande obstáculo é a desconfiança de Vado. O objetivo de Vado é obter satisfação 

do ocorrido, cujo obstáculo é esbarrado na convicção de Neusa Sueli. 

 Já o acontecimento central é dividido em dois momentos: o primeiro quando 

Neusa Sueli cogita que a autoria do delito é Veludo, e o segundo quando pega a navalha 

ameaçando cortá-lo, que por fim torna-se réu confesso. O objetivo do acontecimento é 
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mostrar a possível inocência de Neusa Sueli e confirmar Veludo como culpado, o 

objetivo dela é confirmar que está dizendo a verdade e poder se reconciliar com Vado, 

no entanto, encontra obstáculo na persistência de Veludo em dizer que não pegou o 

dinheiro. O objetivo de Vado é ajudar Neusa Sueli a arrancar a verdade de Veludo, para 

saber se ela diz a verdade ou mentira. Ele também encontra obstáculo na resistência de 

Veludo que insiste declarar inocente na questão. E por último tem-se o acontecimento 

final quando Vado engana Neusa Sueli que com a navalha em mão obriga-o a ter 

relação sexual com ela, fugido, engana a protagonista que se indaga se ele voltará para 

casa ou não. Pode-se observar que não há solução do conflito, e que o ciclo vicioso que 

essas personagens vivem, sem escapatória das relações de exploração de poder é 

retratado por Plínio Marcos em ‘Navalha na carne”. 

 Terminada a divisão do texto, cada acontecimento deve ser analisado 

separadamente buscando identificar as personagens que nele estão envolvidos, bem 

como seus objetivos e ações. A estrutura dos acontecimentos da peça é o cerne que vai 

servir de bússola do método da análise ativa. Nesse sentido, escolhi fazer um exercício 

com os atores desta pesquisa tendo como referência o acontecimento inicial e 

fundamental de “Navalha na carne”, ou seja, até um pouco antes da personagem 

Veludo. Decidi ir por tal caminho por ser os momentos iniciais do conflito e portanto 

delineadores das características das personagens, ao mesmo tempo em que, se mostra a 

base da linha transversal de ação. O começo da evolução e desdobramento de todo 

enredo. Então pedi que os atores dividissem o texto em fragmentos, microcenas, 

destacando o nome da unidade, verbo de ação e objetivo em relação a cada personagem, 

no caso de Vado e Neusa Sueli. Quando havia alguma dúvida ou incerteza acerca do 

recorte da unidade, ou sobre o verbo de ação, ou ainda o objetivo, discutíamos 

coletivamente a situação analisada a fim de elaborar esse esquema, ou mesmo 

experimentando na prática. Os atores sentiram a necessidade de criar uma divisão antes 

mesmo do primeiro diálogo e da entrada da personagem Neusa Sueli, a qual chamamos 

de prólogo das personagens, trazendo preenchimento e justificação para o ator ao 

localizar uma trajetória anterior não explícita no texto. Então, dividiu-se em 06 (seis) 

microcenas: um prólogo com cinco unidades. A descrição desse procedimento é o 

esquema que segue abaixo, a divisão e limites de uma cena para outra está no (ANEXO 

I) da dissertação. 
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3.2 – Microcenas do texto à serviço do trabalho do ator na improvisação 

  

 O esquema construído coletivamente foi o seguinte: 

           * Unidade Prólogo das personagens 

             Vado 

             Unidade: Aquela vaca vai ver quando chegar.  

             Verbo: Esperar. 

             Objetivo: Obter satisfação do dinheiro que sumiu. 

 

              Neusa 

              Unidade: Enfim cheguei em casa. 

              Verbo: Relaxar. 

              Objetivo: Se sentir acolhida. 

 *Unidade 01 

             Vado 

             Unidade: Ela vai sentir na pele.  

             Verbo: Esconder 

             Objetivo: conseguir a confissão sem revelar o jogo. 

              Neusa 

              Unidade: Porque ele está assim? 

              Verbo: Indagar 

              Objetivo: Compreender o motivo das agressões. 

 

 * Unidade 02 

               Vado 

               Unidade: “Dando corda” para ver até onde ela vai me enganar. 

               Verbo: Menosprezar. 
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               Objetivo: pegar Neusa Sueli na mentira. 

    Neusa 

               Unidade: Supondo uma resposta para o comportamento de Vado. 

               Verbo: Acreditar. 

               Objetivo: Confirmação da autoria da pessoa responsável pela briga entre eles. 

 

 *Unidade 03 

              Vado 

              Unidade: Vou dizer a essa nojenta o motivo real do meu comportamento. 

              Verbo: revelar 

              Objetivo: fazer ela entender como funciona a relação deles. 

              Neusa 

              Unidade: Ele acha que deixei pouco dinheiro. 

              Verbo: Defender. 

              Objetivo: proteger contra as agressões. 

          

           * Unidade 04 

              Vado 

              Unidade: Vou arrancar a confissão que ela não deixou o dinheiro. 

              Verbo: coagir 

              Objetivo: fazer ela confessar a verdade. 

              Neusa 

              Unidade: Ele quer me explorar sem dó nem piedade. 

              Verbo: reafirmar. 

              Objetivo: Convencer que deixou o dinheiro. 

            * Unidade 05 

             Vado 

             Unidade: Ele não teria coragem. 

             Verbo: Desconfiar. 
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             Objetivo: Descobrir se realmente foi Veludo quem roubou. 

             Neusa 

             Unidade: Levantando a possibilidade que Veludo é o culpado do sumiço do 

             dinheiro. 

             Verbo: Acusar 

             Objetivo: Descobrir se realmente foi Veludo quem roubou. 

 

 Com a divisão do texto e nomeação das microcenas, e de posse dos verbos para 

cada situação, partimos novamente para o jogo improvisacional, levando em conta os 

objetivos no esquema traçados para cada personagem. Depois da divisão o texto foi 

guardado, restando apenas esse esquema como roteiro para ser consultado servindo de 

guia para o ator. O interessante foi notar com essa divisão é que na última unidade os 

objetivos de Vado e Neusa Sueli são iguais, de fato, na obra teatral “Navalha na carne” 

os dois nesse momento se unem para arrancar a confissão de Veludo, por meio de 

violência física e verbal. Para nós, isso demonstrou que estávamos percorrendo um 

caminho lógico para analisar o texto. 

 

IMAGEM 5: Os atores Clara Talha e David Muniz em três momentos trabalhando com o 

roteiro e partindo para improvisação. Foto: Berttony Nino. João Pessoa, 2014. 
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 Então, os atores improvisavam e quando necessário voltavam ao roteiro para 

lembrar do esquema, numa alternância contínua entre jogo improvisacional e leitura. 

Com um tempo as palavras da situação iam “saltando” da boca e se encaixando de uma 

forma mais lógica, com mais fluência, sem pular argumentos das personagens e detalhes 

do enredo da peça. Percebe-se que os atores vão criando na cena uma dramaturgia 

interior própria através do pensamento e ação (acompanhada de um subtexto), que 

origina um texto similar àquele escrito pelo autor, por meio de uma visualização ativa 

das falas elaboradas. Ou seja, o ator deve organizar a ação num discurso, dando sentido 

a ela no contexto da cena. A ordem dos acontecimentos deve estar na cabeça do 

intérprete. 

 Outra atividade que foi realizada nesse momento da pesquisa foi de criar a 

partitura da cena na improvisação, trabalhando as cenas de violência de modo 

partiturado e combinado com o partner, para que o ator possa criar corporalmente uma 

base de apoio na cena evitando se machucar. Ao mesmo tempo que, iam escolhendo 

posições que descem possibilidades para crescimento da agressão, e evolução do 

conflito e enredo, tendo o cuidado de não começar com grande intensidade na cena. 

 

IMAGEM 6: Os atores David Muniz e Clara Talha em diversos momentos partiturando 

conjuntamente as cenas de violência em “Navalha na carne”. Foto: Berttony Nino. João Pessoa, 

2014. 
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É necessário variar essa intensidade de construção na cena para poder delinear 

um gráfico que sinaliza entre momentos de calmaria e tensão, tão imprescindível no 

enredo de “Navalha na carne”, evitando a linearidade cênica. Todas essas atitudes 

condizem com a proposta do método de Stanislavski, que desejava um ator consciente 

na cena. 

Nesse segundo momento da pesquisa, também notei que a cena ficou muito 

pouco discursiva em relação as improvisações iniciais, que as ações substituíram a 

declamação, destaquei para os atores que o corpo muda de acordo com o estado de 

espírito da personagem, a posição da coluna se modifica de acordo com o 

preenchimento interior. Tal fato pode ser visto no nosso experimento, por exemplo, no 

momento que Neusa Sueli cogita a possibilidade de Veludo ter pego o dinheiro 

enquanto Vado dormia, passando a perna no cafetão. 

 

IMAGEM 7: Atriz Clara Talha em cena no papel de Neusa Sueli, no momento que a 

protagonista suspeita de Veludo acusando-o como autor do roubo. Foto: Berttony Nino. João 

Pessoa, 2014. 
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Nessa cena a atriz buscou o tempo da ação, a personagem pensa, e o tempo de 

construir o argumento e o pensamento devem estar presentes no corpo e na atuação. A 

ação pensar precisa aparecer na cena. De acordo com a atriz Clara Talha, o subtexto 

escolhido por ela no momento da suspeita em relação a Vado, depois de muito ser 

agredida por ele desde a sua entrada em cena foi “Tão brabo, tão esperto, tão machão, e 

enganado por um veadinho de merda!”. O ator deve escolher o subtexto em consonância 

com os argumentos do texto do dramaturgo, e com a situação vivenciada pelo 

personagem, não podendo ferir a lógica do enredo construído. Dentro de um texto há 

vários subtextos e interpretações, cabe ao ator escolhê-los, e esse é um verdadeiro 

processo artístico. Segundo Stanislavski: 

 

A linha de um papel é tirada do subtexto, e não do texto em si. Mas os 

atores têm preguiça de desenvolver um estudo aprofundado do 

subtexto; preferem analisa-lo superficialmente, usando as palavras 

invariáveis que podem pronunciar de forma mecânica, sem 

dependerem nenhuma energia na busca de sua essência interior. (...) 

Para um ator, as palavras não são meros sons, mas sim desenhos de 

imagens visuais. (...) A melhor forma de evitar a atuação mecânica a 

tagarelice de um autômato ao se dizer o texto de um papel (...) é 

comunicar aos outros o que vocês vêem na tela de sua visão interior. 

(...) E isto não será um reflexo da realidade, mas sim imagens criadas 

por sua imaginação, para se ajustarem às necessidades do personagem 

imaginário que vocês estão representando. Cabe a vocês transformar 

essas imagens em realidade. (STANISLAVSKI, 2001, p. 174-175) 

 

 Para recriar os inúmeros subtextos no decorrer da obra o ator juntamente com o 

diretor deve criar a trajetória dessa personagem, com o passado, presente e futuro, como 

já foi destacado por Stanislavski, a fim de recriar detalhadamente a vida desse ser 

ficcional na cena.  A professora Nair Dagostini refere-se a esse procedimento 

intitulando-o como “novela da vida” da obra, revelando que se deve: 

 

(...) desvendar a vida da peça, entrar no universo das personagens, 

situar-se no mundo delas, perscrutar seus desejos, suas alegrias, 

tristezas, conflitos, amores, ódios, relações e inter-relações. Esse 

processo de envolvimento com a vida da obra é concretizado através 

da chamada criação da “novela da vida” da obra, na qual o diretor 

completa todas as informações que estão ausentes na mesma, do 

passado, do presente e até do futuro das personagens (DAGOSTINI, 

2007, p.37) 
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Assim sendo, a finalidade é preencher as lacunas existentes pelo texto 

enriquecendo o processo criativo, criando uma base para as ações ficarem mais 

orgânicas, justificadas. Tentando sair da superfície do conflito, e decifrar as 

contradições e caminhos tortuosos da alma da personagem. Nesse sentido, propus que 

os atores construíssem um novo texto e que ele servisse de apoio para trabalharmos com 

o depoimento pessoal das personagens, numa espécie de testemunho sobre suas vidas e 

a maneira de estar no mundo. Por meio da imaginação individual dentro da temática da 

peça e ideia das personagens, já conhecidos por todos os atores desta pesquisa, lancei 

algumas perguntas para nortear o depoimento a ser construído, tais como: onde eles 

vivem? Quanto anos tem? Como eles estão se sentindo na vida que levam? Neusa Sueli 

ama Vado e vice e versa? Quanto tempo eles estão juntos? Onde se conheceram? Neusa 

tem medo de Vado? Qual a relação dela com Veludo? Qual o maior desejo desses 

personagens? Como Veludo começou a trabalhar na pensão? O que Veludo pensa de 

Vado e Neusa Sueli? Qual a natureza da relação deles três? E assim partiram para 

elaborar essa gênese da personagem que viria a ser improvisada, lançando um olhar 

sobre essas vidas marginais e fictícias de “Navalha na carne”. 

 

3.3 – Depoimento pessoal com as personagens: uma ferramenta para a imaginação do 

ator 

  

 Com o texto em mãos fornecido por cada um, no entanto sem memorização por 

nenhum deles, afirmei que a situação do depoimento para a personagem Neusa Sueli era 

feita para um cliente, curioso em saber sobre a sua vida, já para Vado o relato de sua 

biografia consistia num ambiente de delegacia de polícia num interrogatório. Pedi que 

não tivessem pressa no dizer, no falar do depoimento, mas que realmente estivessem 

envolvidos com essa situação dramática, que o texto só emanasse pela boca quando o 

preenchimento interior saltasse aos olhos. A personagem fala com o corpo e o olhar, 

sem usar palavras, e essa era a construção poética que desejei com esse exercício: 

entender a alteridade da personagem e assumí-la de maneira psicofísica. Assim sendo, 
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tem-se o seguinte depoimento na improvisação concebida num monólogo pela atriz 

Clara Talha na pele de Neusa Sueli: 

 

Quer conversar? a gente pode conversar...problema nenhum! Só que 

eu cobro pra conversar também. Tá beleza então. Meu nome é Neusa 

Sueli, tenho trinta anos, entrei na vida com treze. Já morei em vários 

cantos por aqui, trincheiras, rua da areia, três ruas, gostava de lá mas 

não deu certo. Cigarro? Não fuma não? Entrei na vida com treze anos 

e eu era como todo mundo(...)pra falar a verdade agora já estou bem 

cansada. Eu conheci Vado jogando sinuca lá no bar do Geraldinho, 

parecia um artista de cinema, passava lá e ele ficava olhando pra mim. 

Achei ele bonito, cheiroso...parecia um filme de amor, depois o filme 

foi ficando de piada, por causa daquela puta do 102(...) Depois virou 

filme de porrada, né? Tenho medo dele não! Só tenho medo dele 

quando ele tá doidão ou então quando ele se mete em confusão com 

gente que não gosto, como aquele veado daquele Veludo que só vem 

aqui pra fumar maconha e me escurraçar. Tirar minha moral! Puta 

também tem moral, tenho minha moral sim, nunca roubei, nunca 

matei. Também não gosto muito de veado não (...) antigamente ele 

vinha aqui, fazia minha unha, pegava algo emprestado, me emprestava 

uma grana e eu também pra ele, mas não era gente boa pra mim não. 

Também ninguém é ne? Também ninguém é. Eu tenho sonho sim 

como todo mundo, encontrar um cara legal que nem tu ou até mais 

velho mesmo, tenho preconceito com nada não, com homem, com 

mulher, com gay, com marginal, com papai noel, tou nem aí! Quero 

cuidar do meu macho e deixar meu macho cuidar de mim. Eu que 

sustento ele, eu que sustento. Também não gosto de beber não, 

antigamente eu bebia tinha coragem de encarar não, tem cada uma né? 

Conversar é muito bom. Mas depois deixei, encaro tudo de frente, 

com o peito aberto, tenho medo de nada nem de ninguém, deixei de 

beber, quero beber mais não, também não precisa. Tenho coragem pra 

tudo(..) como puta eu acho que tenho muita moral sim. Como é que tu 

acha que a moça de família casa moça? Porque tem as putas, deve a 

mim, tu deve a mim tua mulher que tu vive com ela porra! Ela 

também deve a mim o descanso de não fazer as mazelas que os caras 
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quer, eu faço um serviço social. Pensa que eu não tenho uma 

consciência social e sei das coisas não? Eu sei das coisas pô, eu 

estudei muito não, mas eu estudei pô. Eu sou dez ano! Eu manjo das 

coisas, eu escuto as pessoa falar (...) Vado também sabe muito das 

coisas, sabe até demais! Pois pronto eu vivo com meu macho, ele me 

ama, apesar de tudo ele me ama, gosta de mim, assim ele tava comigo 

pra que? E eu tou com ele pra (...) porque eu amo ele também! Tu 

queria saber essas coisas mermo? Eu falo tem problema não, eu falo 

tudo que tu quiser, até mais. Então, eu acho que eu sou boa pra todo 

mundo, eu sou uma santa. Santa! Sim, eu sou uma santa sim! Santa 

Neusa Madalena.72 

  

O texto escrito que serviu de base para essa improvisação se encontra no 

(ANEXO II) desta dissertação, pode-se ver o quanto se modificou no decorrer do 

processo, tornando-se mais rico em detalhes e colorido através de nuances na atuação da 

atriz. A improvisação faz o ator correr o risco, jogar com o universo ficcional do 

personagem, dessa forma, o texto foi recriado, redescoberto pela atriz na cena. 

 Para ajudar nas ações enquanto falava a atriz usou três objetos como elementos 

de apoio, uma bolsa que seria usada pela personagem quando ia em busca de programas, 

uma carteira de cigarro e um fósforo.  Então se alternava entre fuma um cigarro, 

acender outro, desviar o olhar para carteira quando falava algo difícil ou mesmo mentia 

sobre sua opinião de determinado assunto. A atriz Clara Talha procurou a contradição 

de Neusa Sueli, que ora diz não gostar de homossexual, e depois diz não ter preconceito 

nenhum. Ao mesmo tempo que, ela tenta justificar atribuindo um sentido a sua profissão 

ou atividade marginal como de utilidade pública, ou como ela mesmo diz um “serviço 

social”. 

Nota-se pelo texto da improvisação que aos poucos a atriz vai inserindo gírias 

“Eu sou dez ano”, e maneira de falar uma palavra compatível com o baixo grau de 

instrução dessas personagens, como por exemplo “mermo”, e inúmeros erros de 

concordância nominal e verbal que nem sempre estão explícitos na dramaturgia 

                                                           
72 O depoimento foi gravado em 20 de novembro de 2014, e depois transcrevi o texto dessa improvisação, 

o (...) constitui as pausas grandes dada pela atriz na atuação. 
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“Navalha na carne” de Plínio Marcos. Assim, a atriz enriqueceu ainda mais a construção 

da personagem Neusa Sueli, dando mais credibilidade e verossimilhança, adaptando a 

linguagem desse submundo ao momento atual. Outro ponto que merece destaque são os 

lugares imaginados pela atriz Clara Talha onde esses personagens poderiam habitar, 

“trincheiras”, “três ruas” e “rua da areia”, lugares pertencentes a cidade de João Pessoa, 

onde a prostituição é presente em algum grau nesses ambientes. Ou seja, ela tentou 

aproximar o universo de “Navalha na carne” ao próprio universo, tendo em vista que, 

tudo que o ator constrói é a partir de si, das suas próprias referências. 

 

IMAGEM 8: Atriz Clara Talha no papel de “Neusa Sueli” no depoimento, explorando os mais 

diversos estados de espírito da personagem. Foto: Berttony Nino. João Pessoa, 2014. 

 

 A atriz pesquisadora afirmou que o mais difícil nesse exercício é descobrir o 

componente ritmo fundamental da ação juntamente com as intenções do texto que se 

fala, ou seja, sentir a necessidade de acender o cigarro, ou olhar para a carteira, ou ainda 

gargalhar quando fica nervosa tirando o foco da conversa séria, tornando-a menos tensa. 

As pausas a ajudaram a descobrir e dar tempo de preparar internamente a 

intencionalidade das ações. Ou seja, ela só sentiu inteira, orgânica, acreditando no que 

dizia, quando houver uma conexão da ação que executava com o seu próprio ser. E é 
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nisso que torna uma simples ação ou atividade em ação física, quando a ação externa 

está ligada ao estado psicológico, ao pensamento, com justificação interior. 

 O ator David Muniz também produziu seu texto direcionando para o processo de 

criação do personagem Vado, disponível também no (ANEXO II) desta dissertação, no 

entanto, durante a improvisação sentiu um pouco de dificuldade em manter as intenções 

ou mesmo se lembrar do texto base que estruturava o depoimento. Como tinha dito que 

o ambiente ficcional dele era uma delegacia e que Vado estava num interrogatório, 

assumi o papel do interrogador, para ajudá-lo a se colocar em circunstância e tentar 

estabelecer um raciocínio com lógica e sinceridade nas respostas. Tentei trazer um 

clima tenso, objetivo e inquisidor de uma delegacia para a entonação das minhas 

palavras.  Senti que dessa maneira em forma de entrevista, a linha de pensamento do 

ator com o personagem foi retomada e se tornou mais contínua, sem interrupções 

bruscas como anteriormente. O diálogo transcrito é o que segue abaixo: 

 

Interrogador – Qual é seu nome? 

Ator David Muniz – Valdomiro Aureliano da Costa. Mas todo mundo 

me conhece como Vado. 

Interrogador – Mora onde malandro? 

Ator David Muniz – Moro na pensão de Dona Tereza no beco do tiro 

na rua da Areia. 

Interrogador – E você mora só? mora com quem? 

Ator David Muniz – Neusa Sueli, minha mulher. 

Interrogador – Você trabalha Vado? 

Ator David Muniz – Não no momento não, só minha esposa que 

trabalha. Ela trabalha na vida. 

Interrogador – Você gosta dela? Ama? 

Ator David Muniz – Amor só de mãe. Com ela eu ainda fico de Pau 

duro, ainda...mas ela tá acabada. 

Interrogador – Mas ela sabe que você acha ela acabada? 

Ator David Muniz – Aquela Vaca sabe de tudo, eu vivo com ela 

porque ela me dá tudo, casa, comida, roupa lavada e dinheiro mixo. 

Interrogador – Você já foi preso outra vez? 
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Ator David Muniz – Não. Nunca. 

Interrogador – Você tem algum medo? tem medo de que? 

Ator David Muniz – De morrer sangrando aos poucos. 

Interrogador – Por que? 

Ator David Muniz – Não sei. 

Interrogador – Você tem medo da dor né? Medo do sofrimento hein 

Vado? 

Ator David Muniz – Quero morrer de uma vez. 

Interrogador – Certo... e lá nessa pensão onde você mora tem um 

faxineiro né? Me disseram que vocês se dão bem e que viram vocês 

juntos várias vezes.... 

Ator David Muniz – Ele vai lá limpar o quarto. 

Interrogador – Como é mesmo o nome dele? 

Ator David Muniz – Veludo. 

Interrogador – Porque chamam ele de Veludo hein? 

Ator David Muniz – Acho que é porque ele tem a mão leve. 

Interrogador – Qual sua relação com Veludo? 

Ator David Muniz – Ela já tentou roubar lá em casa. 

Interrogador- Mas ela veio aqui e disse que não é ladrão não. 

Ator David Muniz – Aquela bicha diz que não é mas é sim. 

Interrogador – E ele disse também que você tem uma caidinha por ele. 

Ator David Muniz – Aquela bicha é doida. É mentira, tenho porra 

nenhuma com aquela bicha, ela que entrou uma vez no quarto e tentou 

chupar meu pau e eu não deixei. Aí eu botei aquela bicha pra fora! 

Interrogador – E Neusa Sueli sabe disso? Ela se dá bem com ele? 

Ator David Muniz – Neusa Sueli lá se dá bem com ninguém. Neusa 

gosta é de confusão. 

Interrogador – Mas veludo veio aqui e disse que é amicíssimo de 

Neusa Sueli. 

Ator David Muniz – Não. De vez em quando é que aquela bicha 

aparece por lá pra conversar com Neusinha, mas ela bota ele pra fora 

logo. 

Interrogador – E me diz uma coisa, você sabe porque está aqui? 

Ator David Muniz – Isso né mais crime não, elas gostam. Ela tava 

com raiva por isso me denunciou, mas elas gostam! Pode ter certeza. 
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Interrogador- E o que você acha que vai acontecer com você aqui? 

Ator David Muniz – Vou assinar algum papel aí e vou ser liberado.73 

 

Nessa improvisação o ator David Muniz investiu em experimentar a frieza da 

personagem Vado, descobrindo um tique na boca que o acompanhou durante todo o 

depoimento. David Muniz avaliando esse exercício afirmou que ele “foi rico e 

importante da forma como se realizou, porque contemplou outros aspectos que antes 

não havia pensado” e não estava contido no texto escrito por ele, e que serviu de base 

para a improvisação. As perguntas por mim realizadas fizerem com que ele jogasse na 

improvisação, assumindo risco como ator, através da imaginação, mas sempre com 

lógica e voltado para o ato de criação, de como essa personagem responderia a tal 

interrogatório. Em muitos momentos enxerguei sinceridade nas respostas dadas, através 

de uma conexão interna do pensamento com o texto, o preenchimento interior estava 

presente. As palavras não se constituem apenas como simples sons ou representações 

gráficas, mas carregam sangue, vida e suor da alma humana. 

 

IMAGEM 9: O ator David Muniz improvisando o depoimento com o personagem Vado. Foto: 

Berttony Nino. João Pessoa, 2014. 

                                                           
73 O depoimento foi gravado em 17 de novembro de 2014, e depois realizado uma transcrição do texto 

dessa improvisação. 
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Pelo texto da improvisação acima percebe-se que o ator destacou o preconceito 

de Vado com a homossexualidade de Veludo, no texto por ele produzido havia uma 

homofobia mais declarada, mais feroz, que se tornou sutil na cena. Na improvisação é 

observada também a maneira de Vado enxergar as mulheres, num sentimento misógino, 

que por meio de sua fala faz nos enxergar que a relação dele com Neusa Sueli é 

puramente por interesse, e sustentado pelo padrão androcêntrico de ver o mundo. Ainda 

é visto no depoimento defendido pelo ator David Muniz a banalização do sistema e suas 

instituições, fazendo a justiça social ser desacreditada pelos próprios infratores (“Vou 

assinar algum papel aí e vou ser liberado!”). 

Terminando o ciclo deste exercício de depoimentos pessoais como um 

procedimento criativo, para auxiliar na construção das personagens marginais de 

“Navalha na carne”, tem-se o do ator Vitor Blam, que se ocupou de improvisar com a 

personagem Veludo, seguindo o mesmo esquema de produção textual (ANEXO II), 

para servir de guia em sua cena. A única informação que falei para o ator é que a 

conversa se passava na pensão onde Veludo trabalha, então Vitor imaginou que as 

pessoas que moram na pensão de vez em quando chamavam o personagem, que 

interrompia o depoimento, conforme transcrição abaixo: 

O que é? Já vou! Aff Maria! Esse povo fica o dia todinho gritando 

meu nome. Parece que meu nome é doce. Veludo! Veludo! Veludo 

pra cá, pra lá. Que saco! Deus me livre! A pessoa não pode nem 

descansar um pouquinho. Não é Dona Teresa que tem que ficar 

limpando grude desse povo. Pois eu vou lhe contar, tem um povo que 

é porco minha filha! Porco! Eu sou faxineiro, mas não gosto de 

podridão não! Ô povinho nojento, tem quarto que só fede a bacalhau. 

Vim pra cá pensando que ia ser alguém na vida. Eu gosto de cantar! 

Adoroooooo. Sempre gostei, minha mãe ficava escutando aquelas 

músicas no rádio. Eu adorava ficar ouvindo e imitando em frente do 

espelho. Mas a vida aqui é muito difícil mulher na capital, eu sou do 

interior, São José do Rio do Peixe, moro aqui uns dez, quinze anos. 

Nunca mais voltei pro interior. Eu reclamado ás vezes, mas eu gosto 

daqui, porque aqui tem muita gente bonita. Já falei com alguns artistas 

aí pra me ajudar, porque eu quero mesmo é ser artista. Eu acho que sei 

lá, eu dou pra ser artista. É mas é difícil mesmo. A gente meio que vai 

se acostumando com essa vidinha de merda, com poucos amigos, 

muita gente querendo lhe passar pra trás. Mas eu não dou mole não, 

eu bato de frente! Tá pensando o que? Não, meu amor. Mas não vai 

mesmo me passar pra trás. Pode me chamar de veado, pode me 

chamar de bicha, bicha louca, o que quiser meu bem. Mas eu não 

tenho medo, não baixo a cabeça. Eu não sou obrigada. Tem uma 

menina aqui, uma menininha que mora aqui do lado. Uma menininha 

não, que eu tou sendo muito educada. Uma vadia, da vida ainda por 
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cima! Porque eu não queria dizer não, mas ela é prostituta. Eu tenho 

nada contra, mas é puta. Fica querendo dá uma de cú de doce pra 

mim, mas mulher, me poupe gata! Querendo me meter nas confusões 

do macho dela. Ela fica dando de casadinha com ele, mas ela faz 

programa pra sustentar aquele macho. Aí aconteceu de perderem um 

dinheiro aí, e vieram dizer que fui eu. Eu? Jamais meu amor que eu 

não roubo nada de ninguém, que eu não preciso! E se eu souber que 

ela tá com o nomezinho de Veludo falando por aí...porque meu nome 

é veludo, adoro esse nome! Meu nome não é Veludo por qualquer 

coisa não, meu nome é Veludo porque olhe aqui tem corpo, aqui tem 

educação querida. Eu arrasto a cara dela no chão. Arrasto a cara 

daquele raxa no chão. Arrasto que deixo a cara dela mais rasa que o 

inferno! Eu até gosto dela, de vez em quando eu gosto de fofocar com 

ela, mas eu não gosto de fofoquinha com meu nome. Porque eu não 

fofoco com o nome de ninguém. Eu não gosto disso, isso é passassão! 

Eu sou pobre, mas eu me comporto, não sou como um e outros. 

Agora, o macho dela, tá ai! Eu gosto dele. Porque eu gosto dele? Né 

por nada não. Ria não mulher! É por que ele é uma pessoa na dele, se 

você não mexer com ele. Quantas vezes eu não já fumei com ele 

quando ela não tá em casa? Mas não acontece de nada, só fumar! 

Porque ele não quer né meu amor? Porque se ele quisesse, 

enfim...coisas por aí! É isso mulher! Vou mimbora limpar as coisas! 

Já vai...abuso!74 

 

 

IMAGEM 10: O ator Vitor Blam em cena no depoimento, experimentando no corpo através da 

imaginação a personagem Veludo. Foto: Berttony Nino. João Pessoa, 2015. 

                                                           
74 O depoimento foi gravado em 10 de Janeiro de 2014, e depois realizado uma transcrição do texto dessa 

improvisação. 
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Nessa improvisação pude ver a inclusão pelo ator de algumas gírias da cultura gay no 

depoimento (“passassão”, “raxa”75), atualizando a linguagem para os dias atuais, criando uma 

realidade ficcional mais próxima da nossa realidade social. Ao imaginar que Veludo sonha em 

ser artista e que cantava na frente do espelho, Vitor Blam também cantou incorporando 

possíveis gestos e trejeitos da personagem no momento do depoimento, que naturalmente 

podem fazer parte do repertório corporal na construção desta personagem. 

 Esse procedimento do depoimento pessoal que exercita a imaginação do ator, ao 

meu ver foi algo bastante significativo para criação artística. Ao experenciar esses três 

atores descobriram coisas das personagens, sugerindo trajetórias pessoais, fortalecendo 

a relação com o papel investigado, ao mesmo tempo que, colocaram no corpo gestos, 

vozes, pausas, olhares, tudo isso regado e preenchido interiormente a conflitos, desejos 

e paixões. Buscando preencher essas personagens de conteúdo humano, tornando-os 

críveis, possíveis de existir, por meio de uma atuação mais orgânica. 

 

3.4 – Ação física e objetos 

    

 Depois de vivenciar os procedimentos citados anteriormente (análise ativa do 

texto, divisão em microcenas, depoimento pessoal), pedi que os atores pensassem em 

alguns objetos passíveis de existirem no universo ficcional da obra “Navalha na carne”. 

Destacando-se elementos que pudessem pertencer as personagens e serem utilizados em 

cena, com o objetivo de descobrir algumas ações físicas dentro da improvisação. Nesse 

momento do experimento almejei consolidar os procedimentos realizados, direcionando 

para algumas passagens destacadas e estudadas na dramaturgia de Plínio Marcos no 

capítulo anterior (Monólogo de Neusa Sueli onde questiona a condição humana dela e 

seus companheiros; A cena dúbia do cigarro de maconha entre Vado e Veludo e o 

momento em que Neusa obriga Vado a ter relações sexuais com ela). Relembrei 

novamente para os participantes desta pesquisa que, para ser uma ação física, como já 

foi conceituado nesta dissertação, a ação deve obedecer uma lógica, ser contínua e 

ininterrupta, com conexão interior e exterior simultaneamente (psicofísica), e finalmente 

atender um objetivo da personagem. 

                                                           
75 Significa mulher, fazendo alusão ao órgão genital feminino. 
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 Nesse contexto, foram selecionados pelos atores pesquisadores os seguintes 

objetos: dois caixotes de feira, maço de cigarro, um espelho, uma garrafa térmica, duas 

lixeiras, dominó, baralho, revista, um balde de água, um leque, um cinto, dois pratos, 

uma bucha de lavar louça, e algumas peças de roupas que poderiam vestir esses 

personagens. 

 

IMAGEM 11: Alguns objetos de cenas pensados para experimentar ações físicas com as 

personagens de “Navalha na carne”. Foto: Berttony Nino. João Pessoa, 2014. 

 

 Nem todos os objetos conseguiram ser inseridos pelos atores, foram 

experimentadas diversas relações na cena com esses elementos, entre tentativa e erro, a 

fim de se criar ações significativas, que dissessem algo sobre a situação retratada e o 

modo de senti-las pelas personagens. Assim sendo, selecionei certos momentos tidos 

como relevantes de descrição, que demonstram essa procura do ator na cena mediante a 

técnica psicofísica como ferramenta criativa.  

 Como primeiro exemplo, pode-se citar o do ator David Muniz (Vado) que 

utilizou a tampa da garrafa térmica para tomar café, desprezando e desconfiando o que a 

atriz Clara Talha (Neusa Sueli) estava falando sobre a mulher do 102, que afirmava ser 

uma fofoqueira vadia e possível responsável pela agressão de Vado. David na sua 

intencionalidade fingia estar concentrado no ato de tomar café, soprando-o, ganhando 

tempo para julgar se o argumento dito por Clara Talha era verdade da personagem ou 

encenação de Neusa Sueli. Ele olhava de lado enquanto ela falava, fingia não prestar 

atenção como se aquele assunto não lhe interessasse, só conjecturando seu próximo 
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argumento. No texto, Neusa Sueli de tanto insistir fez com que Vado “compre” sua 

conversa e embarque em seus argumentos, mas depois de uma resistência inicial, uma 

vez que afirmou que essa mulher não tinha nada a ver com seu estado de humor. 

 

IMAGEM 12: O ator David Muniz contracenando com a atriz Clara Talha e experimentando 

ações com a garrafa térmica em cena. Foto: Berttony Nino. João Pessoa, 2014. 

 

 Outro momento interessante que David Muniz buscou interagir com os objetos 

para produzir ações foi com as cartas do baralho, por meio do jogo ele treinou o espírito 

calculista e agressivo do personagem Vado. Enquanto discutia com a personagem Neusa 

Sueli pelo sumiço do dinheiro, embaralhava as cartas e mensurava friamente o exato 

momento de jogá-lo na prostituta. O ator David Muniz fez das cartas por um instante, 

umas de suas maneiras de agredir, com objetivo de atender o que a personagem Vado 

queria: arrancar a confissão de Neusa Sueli.   

A atriz Clara Talha revelou que foi diferente o impulso gerado após ser atingida 

pelo baralho, a fisicalidade das cartas alimentaram seu preenchimento interior, 

intensificando sua reação. O subtexto gerado segundo Talha é “Depois de passar o dia 
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todo pra cima e pra baixo sendo maltratada, ele ainda vem jogar essa porra na minha 

cara!”. Assim, a relação com ação se modificou perante o objeto. 

 

IMAGEM 13: Os atores David Muniz e Clara Talha em cena de “Navalha da carne”. Foto: 

Berttony Nino. João Pessoa, 2014. 

 

 Em outro instante desta pesquisa prática a atriz Clara Talha usou o cigarro para 

jogar toda a tensão que Neusa Sueli estava sofrendo, por meio dele criou um tempo de 

ação para a personagem pensar quem poderia ter pego esse dinheiro. Ela fumava 

reflexiva, preocupada, o ato de fumar estava acompanhado pelo pensamento caótico de 

Neusa Sueli, cada tragada carregava consigo uma tentativa de relaxar, de colocar as 

ideias no lugar. Foi nítida a correspondência interior e exterior da ação nessa passagem 

do nosso experimento cênico com foco na arte do ator, voltado para o objetivo da 

personagem naquele momento. Essa experimentação com o cigarro por Talha pode ser 

vista da imagem a seguir: 
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IMAGEM 14: A atriz Clara Talha e a tensão com o cigarro, perdida entre as ideias do 

pensamento da personagem Neusa Sueli sobre a autoria do furto. Foto: Berttony Nino. João 

Pessoa, 2014. 

 

 O cigarro também foi novamente utilizado pelos atores na cena ambígua que 

sugere sutilmente a bissexualidade ou homossexualidade de Vado, ao provocar 

eroticamente Veludo com a fumaça da maconha. O ator David Muniz por meio do 

cigarro estabeleceu uma série de provocações da personagem Vado para com Veludo, 

confundindo o desejo de fumar com o próprio ato sexual entre os dois. Toda essa cena é 

observada pela Neusa Sueli, que repudia tal relação, se sentindo cansada e enciumada 

pela figura do faxineiro. Os atores buscaram trazer as subjetividades dessa cena cheia de 

ambiguidades, confundindo o prazer com o ódio, não podendo se afirmar até onde 

realmente a personagem Vado queria chegar com tais provocações. 
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IMAGEM 15: O ator David Muniz experimentando com o cigarro a personagem Vado. Foto: 

Berttony Nino. João Pessoa, 2014. 

Mas antes de disputar ludicamente e querer dá uma “bicada”, Veludo observa o 

comportamento de Neusa Sueli que este insatisfeita com Vado fumando ali, ao mesmo 

tempo que, espera o momento certo para dar o bote em cima do cafetão pedindo para 

fumar. Para criar esse sentido na cena e suas relações, o ator Vitor Blam usou mão de 

uma lixa de unha, reversando-se em fingir que lixava as unhas enquanto prestava 

atenção a tudo que se passava ao seu redor. 

 

IMAGEM 16: O ator Vitor Blam no papel de Veludo, utilizando a lixa de unha para disfarçar o 

desejo da personagem. Foto: Berttony Nino. João Pessoa, 2014. 
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Outro objeto utilizado foi um cinto, a atriz Clara Talha tentou por meio dele 

exprimir a vontade de Neusa Sueli em transformar Vado num corpo-objeto, colocando o 

desejo dela acima do dele, obrigando o cafetão a ter relações sexuais com ela. Na cena a 

atriz teve o objetivo de trazer um sentido sádico para o sexo que queria realizar, 

invertendo os papéis e exercendo a dominação sobre o macho que gosta de dominar a 

relação. Clara buscou trazer a contradição que vive esses dois personagens na cena, 

fazendo Vado lembrar que ele é tão prostituído quanto Neusa Sueli, que ele se vende 

tanto quanto ela. Fazendo de Sueli uma cliente, portadora de direitos pelos serviços que 

paga, reduzindo a relação deles ao caráter mercadológico desprovido de qualquer 

sentimento. 

 

IMAGEM 17: Os atores Clara Talha e David Muniz em cena. Foto: Berttony Nino. João 

Pessoa, 2014. 

A última cena trabalhada com objetos pensando em construir ações físicas foi o 

monólogo de Neusa Sueli, onde se questiona “Será que somos gente?”, se referindo a si, 

Vado, e Veludo. Por meio dessa simples pergunta aparece uma reflexão para todos nós, 

sobre o sistema em que estamos inseridos e seus mecanismos de exclusão, apontando 

problemas morais e sociais. O que é ser gente hoje? Neusa Sueli ao levantar a pergunta 

revela seu sentimento de simples coisa, de objeto, ou melhor de um corpo-objeto, 

explorada enquanto sujeito, negando-a sua condição naturalmente humana. Nesse 

contexto, a atriz Clara talha começou a construir essa passagem a partir do Vestido 

escolhido, que para ela é muito justo, apertado, parecendo uma prisão, uma jaula, mas 
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que ao mesmo tempo se torna uma vitrine. É essa é umas das contradições que vive 

Neusa Sueli, “vestindo diariamente o encarceramento da própria vida”, de acordo com 

as próprias palavras da atriz. 

O verbo de ação pensando por Clara foi Murchar, o objetivo é tentar se limpar, 

tirar o cheiro, a lembrança do cliente gordo impregnada no próprio corpo, que para 

Neusa Sueli representou um dia ruim, sacrificado, de difícil labuta, se mostrando 

cansada e cheia de desesperança. Os objetos utilizados nessa cena foi um balde com 

água, uma bucha, uma lixeira como apoio para um espelho. A roupa vestida pela atriz 

não tinha como objetivo apenas caracterizar socialmente a personagem, mas possibilitar 

criar ações no contexto da obra, Clara em muitos momentos lutava para tirar o vestido, 

que parecia não querer sair do próprio corpo. Matteo Bonfitto revela que isso é 

sobretudo utilizado nos teatros orientais, na dança moderna, e nas concepções de 

Artaud, onde figurino: “Tem um valor em si enquanto signo móvel produtor de 

significados, contribuindo assim para a produção de sentido do espetáculo. (...) O 

figurino nesse caso, atua, tornando-se ele mesmo um signo móvel.” (BONFITTO, 2011, 

p.112- 113) 

 

IMAGEM 18: A atriz Clara Talha experimentando relações com diversos objetos, no auge do 

conflito existencial da personagem Neusa Sueli. Foto: Berttony Nino. João Pessoa, 2014. 
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Clara pensou na pequena ação lavar, como uma simples ação que pudesse ser 

realizada com sinceridade, evocando sentimentos e circunstâncias propostas que apontam 

para uma grande descarga emocional da personagem. Segundo Stanislavski: 

 

(...) Um ato físico trivial adquire um enorme significado interior: 

a grande luta interior procura uma válvula de escape através de 

uma dessas ações exteriores. A importância dos atos físicos nos 

momentos extremamente trágicos ou dramáticos reside no fato 

que (...) quanto mais simples forem, mais fácil será apreendê-

los, e mais fácil será permitir que eles conduzam vocês ao seu 

verdadeiro objetivo. (...) Abordando assim a emoção, vocês 

poderão evitar uma interpretação forçada, e terão como 

resultado algo natural intuitivo e completo. Não há ações físicas 

dissociadas de algum desejo, de algum esforço voltado para 

alguma coisa, de algum objetivo, sem que se sinta, 

interiormente, algo que as justifique; não há uma única situação 

imaginária que não contenha um certo grau de ação ou 

pensamento; nenhuma ação física deve ser criada sem que se 

acredite em sua realidade. (STANISLAVSKI, 2001, p. 02) 

 

Foi nesse contexto que tentamos experimentar ações com objetos, pesquisando 

diferentes maneiras e significados para a cena, trabalhando as relações entre eles, 

enriquecendo as situações propostas pelo dramaturgo. A forma como o ator interage 

com os objetos e a capacidade de se relacionar com o mundo imaginário é decisiva para 

construir uma organicidade na cena. Isso nos faz crer que a imaginação é um dos 

elementos essenciais do método, que o ator necessita para transitar pelo universo 

ficcional, fazendo com que o intérprete aumente de forma expressiva seu interesse sobre 

o objeto. O ator ao usar a imaginação deve ter controle do seu aparato psicofísico, tendo 

consciência dos próprios limites orgânicos, e para isso precisa passar por uma formação 

e investigação sobre si mesmo. Essa imaginação direcionada para o ato de criação, ao se 

relacionar com os objetos investigou o potencial do ator em tornar-se numa imaginação 

corporificada, propondo um ator que possa se imaginar fisicamente, tornando a cena 

concreta e cumprindo com o objetivo traçado pelo intérprete. 
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3.5 – Experimento cênico e a análise dos caminhos de um processo criativo 

 

Ao realizar esse experimento, este trabalho se propôs a apontar caminhos para o 

processo de criação na cena, enxergando a ação física contida numa poética, já que 

pertence a um modo de agir e pensar de um ator, e por isso que, o “método” coroa a 

autonomia do intérprete como fundamental na atuação. A natureza da análise ativa tem 

um cunho pessoal e é possível que outras leituras sejam realizadas do mesmo tema, e 

que a compreensão do texto varie de significados. 

Tentei ainda de maneira tímida descobrir o que funciona para mim nos processos 

criativos, como Grotowski o fez em um momento de sua trajetória, quando propus o 

depoimento pessoal como um procedimento, desejei abri possibilidades de construção 

na cena.  Foi nesse instante também que tive que adaptar o exercício proposto, tendo em 

vista que, um dos atores não conseguiu realizá-lo adequadamente como um monólogo, 

transformando em forma de entrevista. Assim, percebi que qualquer método de trabalho 

não pode ser revestido de maneira estática, inflexível, devendo atender as necessidades 

que vão surgindo dentro do processo criativo. 

Percebi que o trabalho com a ação física ou psicofísica aciona caminhos 

neuronais acessando sentimentos, já que ela é um tipo de “isca” que pretende “pescar” o 

que não enxergamos, o que se esconde de nós enquanto ser cognoscente. A ação física 

como veículo para o ator acessar essa emoção exigida. Isso ficou evidente 

principalmente com o passar do tempo, em cada encontro e ensaio na construção das 

cenas, senti que os atores imitavam a concepção já realizada, não permitindo que o 

processo vivo e orgânico da criação voltasse a aparecer. Houve uma espécie de 

cristalização, fingiam em fazer e não conectavam com o próprio interior, não era 

psicofísico. Ao destacar isso para eles através da minha percepção, em seguida, ao 

refazer a cena o resultado era completamente diferente já que realmente houve o 

comprometimento psicológico e físico. Então, cada dia é um dia diferente para o ator ao 

trabalhar com a ação física, porque o artista faz um percurso novo a cada dia com a 

finalidade de manter o frescor tão necessário, por exemplo, numa temporada. Observei 

com isso que fictícia é a situação e não a pessoa, ou seja, o ator deve estar em situação 

de verdade, acreditando física e mentalmente nas circunstâncias dadas ou criadas. 

Colocar-se em situação é uma questão indispensável. 
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Mas de uma maneira geral, as improvisações ajudaram os atores e a mim como 

condutor do processo a entender a lógica da personagem e os objetivos da cena, e cada 

passagem notei que era desenvolvida uma memória corporal das ações físicas. Tudo que 

de melhor foi construído na cena foi a partir dos próprios atores, das suas experiências, 

tornando-se atores mais corajosos à medida que se colocavam em situação, correndo o 

risco de jogar com o outro ator. O ator é sempre esse duplo: ele é o personagem sendo 

ele mesmo, tendo consciência da ação que exercita. Quando experimentavam 

descobriam coisas sobre as personagens e as cenas. Procurando ativar uma memória 

corporal e reconstruir outra, o trabalho desses atores se fazia num ciclo que se resumia 

em: pegar o texto e improvisar e volta de novo ao texto; improvisar e ler texto, que com 

um tempo notamos as palavras como que soltando, pulando da boca deles de uma 

maneira mais natural, orgânica. Através das apropriações das ações, senti que eles iam 

se apropriando do texto também. Aos poucos o texto não era mais de Plínio Marcos, 

mas de Clara Talha, David Muniz e Vitor Blam. 

O modelo eleito por mim das unidades e objetivos para criação em cena aplicado 

na prática, ao meu ver funcionaram muito bem, já que trabalhando com pequenos 

objetivos o foco do ator na ação foi mais intenso. Trabalhando nas pequenas ações se 

vai construindo a linha transversal de ação do enredo. Improvisando com essas 

microcenas pude ver a importância do jogo no teatro, onde um jogo unilateral sem dar 

espaço para o outro interagir faz com que a cena não evolua, prejudicando a construção 

das trajetórias das personagens. Os argumentos constroem o sentido da cena, e o 

desencadeamento da história. O ator precisa se entregar para o jogo no momento da 

ação. Nesse sentido, esse foi um fator facilitador do experimento, sem dúvida alguma, já 

que a cumplicidade no jogo sempre foi bilateral, com espaço para o outro partner/ator 

jogar, tendo em vista que, sem o argumento do outro a cena não evoluiu; não chega ao 

clímax. 

Outra grande contribuição dessas pequenas divisões pelos atores refere-se aos 

verbos de ação escolhidos, ajudando-os a visualizar no corpo a ação, à medida que o 

verbo é funcional com os argumentos do texto. O eixo da coluna muda de acordo com o 

verbo escolhido, o corpo se modifica para atender essa ação, que deve estar no corpo 

inteiro. As ações físicas por também serem ações psicológicas, ou psicofísicas, 

possibilitaram que a ação do partner/ator reverberasse no outro, então mesmo quando o 



 

132 

 

texto ou ação física estava em foco em um ator, aquilo também tinha uma reação no 

corpo do outro. A alteridade da outra personagem na cena também constrói a identidade 

da minha personagem, e o prepara para a próxima ação a ser executada. O ator deve se 

alimentar da ação alheia para poder continuar o jogo, e pular para um próximo estágio, 

com um novo conflito. A ação do outro só é funcional se o partner responde. Teatro é 

jogo. Pode-se ver essa exigência de comunhão para o ator na construção de diversos 

momentos de “Navalha na carne”, onde Neusa Sueli ameaça e Vado devolve essa 

mesma ameaça.  

Entre as dificuldades uma das maiores encontradas foi descobrir o ritmo da cena, 

já que a ação tem um componente rítmico fundamental. Com o repetir das 

improvisações os atores iam encontrando o tempo para cada ação física começar e 

depois terminar, dando vez para outra. Traçar o grau de intensidade em cada ação e 

distribuir no decorrer do enredo é algo só percebido na prática, por meio das 

improvisações é que vai se graduando essa escala. Investigando esse ritmo na cena os 

atores buscaram “colorir” os personagens, procurando no olhar, no silêncio e na tensão 

construir esse jogo de conflitos e contradições presentes em “Navalha na carne”. 

Percebi nos atores um desejo de humanizar as personagens, tornando-as complexas, 

onde diversos sentimentos habitam: ódio, inveja, amor, comédia, ironia e desequilíbrio, 

numa tentativa de fugir de qualquer tipo de maniqueísmo entre o bem e o mal. 

As partituras das cenas de violência foram um artifício utilizado que deram ideia 

de real, depois de passarem por uma decodificação pelos atores. Os limites da 

improvisação em sua grande maioria das vezes sempre foram respeitados, havendo um 

cuidado com os excessos. O jogo não foi esquecido pelos atores nesse processo de 

partiturização, evitando o engessamento e concepção meramente intelectuais, abrindo 

possibilidades para novas descobertas na prática. O treinamento para o saber do corpo e 

da ação sempre foi exercitado nesses momentos. A realidade quando trabalhada na cena, 

utilizada como fonte de matéria criativa no plano ficcional deve ter uma nova lógica, 

possuidora de teatralidade. Stanislavski já previa isso também no trabalho do ator ao 

conceber ao “método das ações físicas”, sinalizando que teatro é convenção, e que o 

ator necessita de uma técnica como um meio para desenvolver outra relação com o 

espaço, textos falados e colegas de cena, segundo ele seu método “(..) só tem utilidade 

quando se transforma numa segunda natureza do ator.” (Stanislavski, 2004, p.08). 
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Indubitavelmente ele estava se referindo como a segunda natureza, a natureza cênica 

criadora do ator.76 

Stanislavski reconhecia no ator a potencialidade de transformar a realidade 

fatual em realidade teatral. Para ele, uma atuação verossímil numa representação realista 

era muito difícil, só podendo ser atingida através de muita preparação e dedicação por 

parte do ator. Stanislavski já suspeitava das potencialidades criativas do ator que 

poderia ser produzida na cena, através de um processo de desenvolvimento da natureza 

cênica no intérprete: 

 

Todos os nossos atos, mesmo os mais simples, aqueles que estamos 

acostumados em nosso cotidiano, são desligados quando surgimos na 

ribalta, diante de uma plateia de mil pessoas. Isso é porque é 

necessário se corrigir e aprender novamente a andar, sentar ou deitar. 

É necessária a auto-reeducação para, no palco, olhar e ver, escutar e 

ouvir. (STANISLAVSKI, 2004, p.51) 

 

Sendo assim, pode-se constatar que, mesmo dentro de uma estética realista onde 

certa “naturalidade” é primordial para despertar um estado de verossimilhança entre 

realidade e arte, como em “Navalha na carne”, a atuação do ator jamais vai ser baseada 

unicamente na ideia de buscar o “natural” para a cena, ou seja, há uma estilização na 

atuação. Stanislavski enxergava na cena um tempo-ritmo diferente do cotidiano, através 

de uma atuação mais contida, evitando o excesso de expressividade no gesto e do corpo 

- sobreatuação.  A atuação do ator numa cena realista se desenvolve através de uma 

recriação da realidade baseado na observação, num processo em que a mimese dá 

suporte para a construção da ficção do intérprete. 

                                                           
76 No início dos nossos encontros fizemos um pequeno treinamento físico para trabalhar a nossa 

musculatura e encontrar um maior controle sobre o tônus muscular. Nos encontros fazíamos um 

alongamento e aquecimento voltado para uma dinâmica do treinamento corporal aplicado ao universo de 

“Navalha na carne”, explorando possibilidades corporais e vocais que pudessem ser utilizados no 

momento da Análise Ativa da dramaturgia de Plínio Marcos. O treinamento corporal coloca o intérprete 

frente a frente com seu principal instrumento de trabalho, permitindo que o mesmo tome consciência do 

uso que faz de si na cena. O treinamento pré-expressivo com o desenvolvimento de uma segunda 

natureza, permite ao ator ter um corpo preparado para realizar o que desejar expressar corporalmente. O 

treinamento é o combustível do ator buscando aprender de forma técnica e orgânica suas ações físicas e 

vocais no espaço cênico. 
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O ator cria suas personagens moldando a realidade a seu bel prazer, já que todo 

realismo no teatro se faz a partir de um determinado ponto de vista artístico77. Peter 

Brook, respeitado diretor inglês, afirma que isso acontece porque “a vida no teatro é 

mais compreensível e intensa porque é mais concentrada. A limitação do espaço e a 

compreensão do tempo criam essa concentração”. (BROOK, 1999. p. 8). Nessa ideia de 

concentração da vida em cena, Brook afirma que devemos: 

 

(..) eliminar tudo que não é estritamente necessário e intensificar o que 

sobra – por exemplo: trocando um adjetivo suave por outro mais forte 

-, mas sempre preservando a impressão de espontaneidade. Se esta 

impressão for mantida, chegaremos ao ponto em que duas pessoas só 

precisarão de três minutos em cena para dizer o que na vida real 

levariam três horas. (BROOK, 1999, p.9) 

 

Nisso consiste a diferença primordial entre teatro e vida, mesmo dentro da 

compreensão que no momento da representação seja um instante real, mas que para 

Brook só se concretiza como teatral porque traz um caráter concentrado para a cena. O 

ápice da cena então poderia ser alcançado num palco nu, com a única e essencial 

presença do ator: 

 

(..) Só então o teatro, ao ser teatral, voltará a viver. Com isto, 

voltamos ao ponto de partida: para que haja uma diferença entre teatro 

e não-teatro, entra a vida diária e a vida teatral, precisa haver uma 

compreensão de tempo que é inseparável de uma intensificação de 

energia. São elas que criam um vínculo fortíssimo com o espectador. 

(BROOK, 1999, p.25) 

 

Nesse contexto, percebe-se que segundo Peter Brook o trabalho do ator na cena 

é o principal elemento gerador da vida em cena. O ator ao romper com o banal do 

cotidiano, ganhando tensão (intensificação energética), através da representação livre da 

realidade, faz com que sua atuação seja produtiva, criativa, ao passo que ele transforma 

o estado de natureza completando-a, como foi realizado no procedimento do 

depoimento pessoal. E nisso consiste todo processo artístico de criação de uma obra de 

                                                           
77 O dramaturgo também modela a realidade que lhe cerca a seu bel prazer, Plínio Marcos, por exemplo, 

como foi visto no capítulo anterior, a partir da observação, e grande imaginação que lhe é peculiar, criou 

uma realidade teatral dramatúrgica nunca antes concebida no teatro brasileiro. 
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arte. E por isso, escolhi ir por este caminho, de investigar sobre a arte do ator com este 

experimento, por perceber que o fluxo de vida contínuo na cena é a razão de ser do 

teatro, sendo o ator um agente indispensável nessa concepção. 

Então nesta parte prática da pesquisa trouxe o foco para esse agente tão essencial 

da cena que é o ator, pensando numa pedagogia do ator por meio de uma reflexão de 

procedimentos, no desejo de ajudar o ator alcançar aquilo que se deseja. Aumentei 

minha compreensão sobre o processo criativo, à medida que, organizei o meu discurso 

sobre os procedimentos que estava realizando. E nesse sentido foi bastante enriquecedor 

como artista, sistematizar uma prática que muitas vezes é realizada de modo instintivo, 

sem tomar consciência dos procedimentos utilizados. 

Com o experimento igualmente pude ver revelado um pouco da minha própria 

poética, tendo consciência das referências que eu recebo – o meu saber faz parte da 

minha construção poética -, e quais elementos eu seleciono ou mesmo me identifico 

mais enquanto artista. Ao escutar a célebre frase de Pina Bausch que o que lhe interessa 

não é como as pessoas se movem, mas sim, o que as move!, em uma das aulas da 

componente curricular poético e teatro do mestrado, sou impulsionado a refletir sobre o 

meu fazer teatral, sobre o que me move na cena. Consigo perceber minha predileção por 

personagens periféricos, marginais, que vivem em situações limites com conflitos à flor 

da pele. Interessa-me contar históricas carregadas de significados políticos, colocadas 

em baixo do tapete para que ninguém possa ver ou pensar sobre as injustiças do mundo. 

         Concordo com Gilles Deleuze, importante filósofo francês, ao afirmar que “Criar é 

resistir”, o teatro como manifestação artística é uma linguagem criativa com ambiente 

propício para uma resistência ao sistema e aos valores artificiais e engessados que nele 

estão contidos. Assim, Plínio Marcos produz um material dramatúrgico rico em 

discussões sobre as identidades sociais, denunciando a exclusão com a consequente 

marginalização de uma parcela da sociedade.  

         Também enxergo na ação física a base do trabalho do ator. A ação física é do ator 

na análise ativa, o bom ator é aquele que escolhe as melhores ações, e o encenador ao 

usá-las seleciona as melhores e relevantes, fazendo pequenos ajustes. O ator segundo 

Matteo Bonfitto, é dono da totalidade dos materiais de sua arte, que ele divide em três 

categorias: o próprio corpo; as ações físicas; e os elementos constituintes das ações 
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físicas. Nesse sentido, deve-se perceber a importância de assimilar esse conceito, e fazer 

dele um instrumento de trabalho, ao passo que, as ações físicas dão autonomia ao ator, 

elevando a categoria de criador da cena, e não apenas simples elemento constituinte da 

encenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Método das Ações Físicas de Constantin 

Stanislavski na Teatralidade Contemporânea: um olhar do trabalho do ator na 

pós-modernidade. 

 

“Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião 

formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou, 

se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou, se hoje eu te odeio, amanhã lhe 

tenho amor, lhe tenho amor, lhe telho horror, lhe faço amor, eu sou um ator!”   

Raul Seixas 

 

Depois de estudar teoricamente e realizar o experimento cênico na prática do 

“método” de Stanislavski, concluirei essa dissertação tentando consolidar todo esse 

conhecimento numa reflexão acerca do trabalho do ator, com essa técnica de atuação na 

nossa contemporaneidade. Numa tentativa de compreender as mudanças e novo 

panorama artístico em que estamos inseridos, e qual o impacto dessas transformações na 

arte do ator. 

 Constantin Stanislavski desenvolveu uma investigação no trabalho do ator entre 

o final do século XIX e precipuamente nos primeiros trintas anos do século XX, tendo 

como pano de fundo a estética realista exercendo intensa influência na cena teatral. Com 

a ascensão do cinema no início do século XX e o surgimento do encenador, o teatro 

necessitava mudar suas bases teóricas visando se tornar em uma arte autônoma, já que a 

sétima arte tinha meios mais concretos de realizar a ambição mimética de coincidência 

fotográfica entre a realidade e representação. Essa conjuntura histórica e cultural armava 

todas as condições para se refletir sobre a linguagem teatral e as potencialidades 

criativas através da teatralidade. 

A partir de 1897 no Théatre Libre, Antoine78 desenvolve um trabalho 

aprofundado no estilo de interpretação realista, inaugurando a encenação moderna e 

aspirando uma representação na qual o interprete eliminasse os artifícios e atuasse de 

forma mais natural, orgânica. O surgimento do encenador na cena modificou 

sensivelmente a relação do ator com todos os outros elementos de representação. Nesse 

contexto, as pesquisas de Stanislavski tentavam suplantar a demanda criada, já que tinha 

como foco a prática da arte do ator. O pedagogo russo idealizava a atuação do ator 

                                                           
78 Para Jean Jacques Roubine, Antoine representa a primeira assinatura que o espetáculo teatral teve em 

sua história, mas também porque ele foi o primeiro a refletir sobre a arte da encenação. 
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concebida de um preenchimento de vida interior da personagem, trazendo vivacidade e 

frescor para a cena. Num primeiro momento de suas pesquisas centra-se na “memória 

emotiva”, como elemento principal e fundamental para construção das personagens, 

mudando o foco nos últimos anos ao perceber que a ação física, ou psicofísica, deve ser 

o ponto de partida para o ator. Assim, desenvolve o “método das ações físicas”, 

admitindo que o corpo em ação fornece um caminho mais confiável, influenciando 

todos os processos de formação do ator no mundo, já que o conceito de ação física é a 

base do trabalho do artista cênico. 

No entanto, o contexto cultural, político e social em que Stanislavski estava 

inserido era completamente diferente dos dias atuais, o teatro produzido por ele era 

calcado no texto, com uma visão de mundo ligada ao Teatro dramático, com a presença 

de unificação de pensamento, encadeamento narrativo, o dramaturgo é ausente do 

drama que é um mundo fechado em si, há passividade do espectador com o uso do palco 

italiano e quarta parede com unidade de lugar. Essas são algumas características de 

mundo ligadas à modernidade. Já no Teatro pós-dramático79 expõe uma visão de mundo 

ligada a pós-modernidade, com a apresentação de estruturas desencadeadas, com 

bastante heterogeneidade, o dramaturgo pode estar presente e/ou mesclar presença e 

ausência, há uma mistura do épico e dramático, também podemos observar uma 

interatividade com o espectador – eliminando a total passividade -, o espaço se torna 

descontínuo e múltiplo. Além de trazer a presentificação no lugar da interpretação. O 

ator pós-dramático se insere numa teatralidade fragmentária com um encontro de 

linguagens na cena, através de um hibridismo que recusa o drama para construir seu 

sentido. Dessa forma, podemos observar que o trabalho do ator com as ações físicas se 

tornou mais complexo e deve ser adaptado para atender a essa nova realidade artística. 

Mas qual o momento e a realidade que vivemos? Como se denomina? O que é 

ser pós-moderno? Ser ou não ser pós-moderno? Eis a questão!!! Observamos então 

algumas dificuldades preliminares. Linda Hutcheon80 afirma que “entre todos os termos 

                                                           
79 Denominação criada pelo crítico e professor de Teatro Alemão Hans-Thies Lehmann na sua obra 

intitulada no Brasil de “O teatro pós-dramático”, com sua primeira publicação em 1999 na Alemanha. No 

livro, Lehmann aponta para mudanças a partir da década de 1970 na concepção da cena, ressaltando a 

filosofia da desconstrução e na não lógica como forma de compreensão de mundo, evidenciando a 

interconexão e estrutura rizomática com a produção de uma cena híbrida. 
80 Professora Universitária no Departamento de Inglês e do Centro de Literatura Comparada na 

Universidade de Toronto, particularmente conhecida por suas teorias sobre o movimento pós-modernista. 
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que circulam na teoria cultural atual e nos textos contemporâneos sobre as artes, o pós 

modernismo deve ser o mais sobre-definido e o mais subdefenido” (HUTCHEON, 

1991, p.19), com toda certeza essa afirmação deve-se ao fato da dificuldade de 

conceituar ou mesmo afirmar o pertencimento dessa forma de cultura ao momento atual. 

Para alguns a pós-modernidade já morreu, para outros ela nunca existiu, a exemplo das 

ideias de Gilles Lipovetsky81, ao constatar uma sociedade hiperbólica cujos princípios 

modernistas (valorização do indivíduo e democracia, do mercado e tecnociência) foram 

radicalizados. Segundo ele não há ruptura, um contra-modelo, apenas uma exacerbação 

dos valores. A hipermodernidade traz uma velocidade maior para todos os aspectos da 

vida social. Devemos nos perguntar se as dificuldades em classificar ou conceituar o 

momento atual deve-se a complexidade em que vivemos, ou será que é porque estamos 

dentro deste instante histórico? Ou seja, a dificuldade de conceituar o pós-modernismo 

está diretamente ligado em olhar e apreender o contemporâneo? Talvez a resposta para 

essa pergunta só possa vir com um tempo, com certo distanciamento histórico. 

Indubitavelmente, apesar de ser um momento histórico controverso, não se pode 

negar as mudanças acontecidas a partir da década de 1980, seja lá qual o nome que se 

deva atribuir a tal fenômeno. Segundo Giselle Martins Venâncio82: 

 

O termo pós-modernismo servia então àqueles novos tempos em que 

os indivíduos pareciam desencantados com as lutas políticas e, por 

isso, centravam suas energias na busca de um enriquecimento e de 

uma satisfação menos associada ao coletivo, na qual a arte já não mais 

queria representar ou interpretar o real, mas apenas apresenta-lo em 

sua forma mais banal e cotidiana83. (VENÂNCIO, 2008, p.217) 

 

O coletivo perde força na pós-modernidade, cuja consequência principal foi o 

esfacelamento da identidade nacional, com a produção de novos sujeitos e identidades 

muitas vezes contraditórias. Stuart Hall84 afirma que essas mudanças conceituais 

(identidades abertas, inacabadas), deve-se em razão de uma série de rupturas com o 

                                                           
81 Filósofo Francês (1944-?), teórico da hipermodernidade. 
82 Doutora em história pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), professora do Departamento 

de história da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Autora, entre outros livros, de “as flores 

raras do jardim do poeta. ”. 
83 Artigo publicado na revista Artcultura, Uberlândia, referente ao período janeiro/junho de 2008. 
84 Teórico cultural Jamaicano, conhecido mundialmente por estudar a identidade nos estudos culturais. 
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discurso do conhecimento moderno, e alguns descentramentos como, por exemplo: o 

aparecimento do pensamento Marxista (séc. XIX, mas utilizado com mais vigor no séc. 

XX), ao colocar os problemas sociais nas bases das condições históricas; as ideias de 

Freud com a descoberta do mundo inacessível do inconsciente, destruindo o conceito da 

totalidade do sujeito cognoscente e racional, portador de uma identidade fixa e 

unificada; e o impacto do feminismo enquanto crítica teórica e como movimento social, 

questionando a clássica classificação de “privado” e o “público”. 

O pós-modernismo tem compromisso com a indeterminação, abertura e 

multiplicidade, questionando as noções tradicionais de verdade, objetividade e 

identidade. Emergindo desta mudança histórica no ocidente para o mundo efêmero e 

descentralizado da tecnologia, cede espaço para “políticas de identidade”, conforme 

ressalta Hall: 

 

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, 

através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 

consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo 

“imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela está sempre 

incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo formada” 

(HALL, 2006, p.38) 

 

Observamos então uma fragmentação e deslocamento das identidades culturais, 

o aparecimento de identidades com fronteiras menos definidas, provocando uma crise 

de identidade diante de “vários dispositivos discursivos” e “pluralidade de conceitos”. 

Será que isso realmente é uma afirmação verdadeira? Que vivemos numa crise 

identidade? Um fato curioso para refletirmos isso é a prática de um teatro com 

características pós-dramáticas no Brasil, uma expressão artística da nossa 

contemporaneidade nesses novos tempos ditos “pós-moderno”, de “modernidade 

tardia”, ou mesmo “hipermodernos”, não seria um exemplo claro de “crise identitária”? 

A modernidade do teatro no Brasil não se deu como com as outras linguagens 

artísticas, na famosa semana de Arte moderna de 22, ela só chegaria para o teatro quase 

três décadas depois. Como falar em pós-dramático se nem experimentamos 

maduramente a forma dramática? Como desconstruir o que ainda não foi nem 

construído? O pós revela algo que atravessa e está além de alguma coisa, é uma ruptura 
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com um modelo, como desenvolver essa percepção em tão pouco tempo? Padrões 

eurocêntricos com umas práxis próprias são trazidos para um contexto histórico, 

político e cultural distinto como o Brasil, impondo-lhe um modelo artístico que lhe é 

peculiar. Nesse sentido, percebe-se uma perda de consciência de si, e suas raízes 

artísticas e históricas, com deslocamento do sujeito na experiência do mundo social e 

cultural, representando uma crise de identidade em nossa contemporaneidade. 

O sujeito pós-moderno é um sujeito fragmentando, tendência que a partir da 

década de oitenta do século passado também se desloca para as personagens na cena. A 

personagem teatral de acordo com a crítica Teatral Maria Lúcia Levy Candeias85 é 

desconstruída, apontando para um teatro que a noção de unidade de uma persona não é 

mais indispensável, e que se baseia nas seguintes colocações: 

 

(...) a associação da fragmentação da personagem ao conceito de 

indivíduo movido por um inconsciente que ele não controla, à noção 

que o homem é histórico e social e economicamente condicionado, à 

ideia de que entre consciência e objeto se dá de modo fragmentário e 

incompleto. (CANDEIAS, 2012, p.03) 

 

A crítica teatral sinaliza que no século XX as vanguardas artísticas se 

caracterizaram pela militância política, e foram influenciadas pelas teorias de Sigmund 

Freud e Carl Gustav Jung. Para Freud vivemos numa eterna luta entre o id (instintos), 

ego (parte consciente do eu) e superego (normas da vida social), já para Jung somos 

movidos por forças inconscientes mais intensas, elas nos dominam o tempo todo. 

Assim, Candeias afirma que: 

 

A personagem fragmentada assim o é porque traduz uma auto imagem 

do homem movido por um inconsciente que ele não controla, 

determinando pelo meio, um sujeito que, ao relacionar-se com 

qualquer objeto, projeta sua subjetividade, tendo portanto uma visão 

parcial. (CANDEIAS, 2012, p.22) 

 

                                                           
85 Autora do livro “A fragmentação da personagem”, formou-se em Artes pela Escola de Comunicação e 

Artes – ECA da USP, é livre docente desde 2006. 
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Pode-se perceber que, as personagens cada vez mais ficam complexas, fazendo 

com que o ator se depare com desafios de construção fora de padrões ou registros 

maniqueístas, caricaturais. A tragédia e a comédia convivem na concepção dessa 

fragmentação, são formas que estão dentro de cada um de nós, seres humanos 

carregados de diversas facetas – que algumas nem conhecemos. Trazer essa 

complexidade para a cena também abre possibilidades para o espectador se identificar 

com o ator/personagens e situações, porque abarca diversas identidades nesta concepção 

multifacetada das personas. Pensar nestas novas personagens e no trabalho do ator ao 

construí-las é fundamental, tendo em vista que, o ator precisa ter consciência desta 

demanda e exercitar a versatilidade destas novas habilidades em seu ofício, já que é 

condição sine qua non, para os que se ocupam da atuação teatral na contemporaneidade. 

O pós-modernismo é um estilo de cultura que reflete uma arte pluralista, com 

fronteias obscuras e tênues entre a cultura dita “elitista” e a “popular”, bem como entre 

artes e a experiência cotidiana (a estética realista no teatro cria, por exemplo, uma nova 

ficção, através de uma realidade na cena que diversas vezes engloba a realidade, usando 

a memória dos espaços urbanos como elemento constituinte da linguagem de seu 

espetáculo). O pós-modernismo nas artes é um fenômeno com identidades híbridas, 

trazendo à tona a convivência de diferentes gêneros, estética e diversidade no campo 

teatral contemporâneo. A obra artística está em constante processo. Na pós-

modernidade há muitos teatros, muitos espaços e públicos bastante distintos, tornando 

mais complexo refletir sobre o fenômeno da recepção nas artes cênicas, em razão da 

construção de grandes subjetividades. Diante de tal panorama, como então, devemos 

pensar numa atuação na nossa contemporaneidade? 

O ator no século XXI deve ter consciência que é possuidor de diversas 

identidades86, já que com o fenômeno da globalização com um fluxo gigantesco de 

informações, ampliou as referências que ele carrega consigo. Os hibridismos estéticos 

da cena ampliam as gamas de referenciais para o trabalho do ator sobre si mesmo. O 

ator entra em contato com novos suportes e procedimentos de atuação. O teatro pós-

dramático não nega o dramático, mas vai além dele, reorganizando todos os 

                                                           
86 O ator deve tentar sempre desconstruir a ideia de unidade identitária, devendo assumir sua qualidade de 

ator fragmentado, isso vai ajudá-lo a melhor desempenhar a ação física, com maior comprometimento, 

uma vez que, alarga o processo de investigação pelas diversas possibilidades humanas, tornando mais 

interessante cenicamente a construção das personagens. A identidade fixa limita a compreensão do ator 

sobre a complexidade de ser humano. 
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significantes da encenação e seus processos relacionais. Matteo Bonfitto87, ator, 

professor e pesquisador, fala do artista/ator polivalente no teatro pós-dramático, 

afirmando que poderia dizer que nos processos de atuação colocados em práticas pelo 

ator pós-dramático envolvem um horizonte técnico mais dilatado, se comparado com o 

ator do teatro dramático. Bonfitto destaca que o ator pós- dramático deve possuir 

competências transitando entre o teatro dramático, o circo, o cabaré, o teatro de 

variedades, o teatro musical, o teatro-dança e a performance. Nesse sentido, o ator na 

nossa contemporaneidade é uma verdadeira “metamorfose ambulante”, diante de tantas 

exigências para a cena e referências possíveis para desenvolver seu processo criativo. 

O ator na pós-modernidade é um autor de si mesmo. De fato, o ator nos dias de 

hoje está sujeito a receber diversos estímulos (textuais, visuais, sonoros, sensitivos), ele 

é agente principal no desenvolvimento de sua própria dramaturgia, uma dramaturgia 

complementar através de signos não textuais. Devemos enxergar o ator como encenador 

e escritor de si mesmo, de sua dramaturgia corporal, partindo do princípio de que ele 

possui todos os materiais necessários para construir sua partitura ou atuação. Sobre isso 

Matteo Bonfitto, ainda falando desse ator na contemporaneidade, diz que o ator que 

compõe, ou seja o ator compositor, tem como materiais para o seu trabalho: o corpo 

(primário); as ações físicas (secundário) e os elementos constituintes das ações físicas 

(terciário). Nesse sentido, nos dias atuais explodem no teatro de grupo processos 

colaborativos na produção do texto na encenação por todo o mundo, fazendo do ator um 

protagonista indiscutível da cena e do fazer teatral. 

As artes performativas (happening e performance art) também tomam conta do 

cenário artístico cultural ocidental, através de escrituras presenciais88 e não apenas 

representacionais. É a performatização do eu no instante presente (tempo real, não 

ficcional), simbolizando em cima de si mesmo, numa auto representação que não é o 

seu estado cotidiano. Além de mudanças do sensível no espaço, também muda-se a 

relação com o tempo ficcional. Observa-se então, diferentes práticas teatrais e escolhas 

estéticas na contemporaneidade, mas todas de alguma forma, utilizam a ação física 

como ferramenta técnica para se situar cenicamente. 

                                                           
87 Autor, tendo publicado entre outras obras o “O ator compositor – As ações físicas como eixo: de 

Stanislávski a Barba”. 
88 Mas o que exatamente é a presença nas artes cênicas, onde mídias tecnológicas permitem a difusão de 

som e imagem para aqui e alhures? Esse é um assunto bastante relevante para se refletir: o impacto das 

mídias digitais e a presença cênica como elemento indispensável no trabalho do ator. 
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Isso se deve a natureza do “método das ações físicas” que prima pela autonomia 

na criação e desprendimento do texto, e por conter fundamentos de atuação cênica. 

Stanislavski ao desenvolver o “método” no trabalho do ator propôs uma investigação 

prática e não uma experimentação exclusivamente intelectualizada da arte, privilegiando 

a experiência humana com a intuição. Ele propõe o procedimento da análise ativa do 

texto para que o ator possa experimentar pelo menos pequenas ações na sua atuação, 

aproximando-se de forma concreta e física do que se quer comunicar, através da 

integração corpo- mente e interior- exterior. O pedagogo russo não estava indo contra o 

trabalho de mesa, mas apenas indo contra o momento de fazê-lo. Nesse contexto, essa 

técnica enriquece o trabalho do ator na composição de uma personagem por oferecer a 

ação como ponto de partida para as descobertas na criação, tornando o processo criativo 

mais crítico e mais consistente a atuação. 

Ao desenvolver a ação o ator precisa encontrar uma organicidade, por meio de 

uma “vivência interior” da personagem e não em formas exteriores. O movimento pelo 

movimento em cena não denota ação psicofísica, pois a ausência de deslocamento de 

uma pessoa não necessariamente implica inação. Segundo o pedagogo russo, “Muitas 

vezes a imobilidade física é resultado direto da intensidade interior, e são essas a 

atividades íntimas que têm muito mais importância, artisticamente.” (STANISLAVSKI, 

2004, p.67). O anticonvencionalismo na produção teatral pode até ser buscado, mas não 

deve eliminar o processo de vivência. O formalismo estéril deve ser combatido. 

Stanislavski ao desenvolver seu projeto pedagógico idealizava atores mais 

participativos. O método das ações físicas de Stanislavski é um convite a um processo 

artístico que privilegia a natureza criadora de cada um, uma vez que ele oferece 

instrumentos para o ator desenvolver a consciência do próprio aparato psicofísico e seus 

limites. O pós-modernismo com sua fragmentação pode levar muitas vezes a alienação 

nas relações sociais, ao artificialismo das tecnologias que torna o contato interpessoal 

virtual e descartável.     

O pós-modernismo coisifica os seres humanos e todas as relações sociais, 

fazendo com que lutemos contra esse fato, exclusivamente via esclarecimento pessoal, 

singular (o pensamento auto-reflexivo, que tem como objetivo contrapor-se às 
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investidas perversas do capital sobre a humanidade)89, como única possibilidade de 

correção a consciência fragmentária, deformada e não emancipada. Nesse contexto, 

mesmo dentro desta nova concepção de teatro, dita pós-dramática inserida na pós-

modernidade, que recusa o drama para construir seu sentido, o “método” pode ser 

utilizado, tendo em vista que, é uma técnica interpretativa viva e aberta e não uma 

estética. 

A “ação física” vai além de qualquer estética. Segundo o diretor de teatro 

polonês, Jerzy Grotowsky – figura central na arte dramática do século XX – que levou 

às últimas consequências as ações físicas de Stanislavski, ao propor um teatro mais 

ritualístico -, isso deriva de “Um mal- entendido”, já que “(..) para muitas pessoas é 

difícil diferenciar a técnica da estética.” (JIMÉNEZ, 1988, p. 488, tradução própria). O 

foco de Grotowski se constitui no elo ator e espectador por meio do encontro, ele 

trabalhou muito cedo com uma noção transdisciplinar de teatro, atravessada por 

psicanálise, antropologia e estudos rituais. Essa acabaria sendo a grande marca do teatro 

da pós-modernidade. Nas suas experiências, algumas questões parecem ser 

fundamentais: o trabalho de grupo, o trabalho sobre si mesmo e a relação com o corpo 

do ator. O trabalho sobre si mesmo é um meio de se chegar a algo superior, através de 

uma interpretação da interioridade, dos sentimentos humanos. Cria-se assim, um espaço 

para voltar o olhar para si mesmo, tendo como precursor da ideia de investigação no 

trabalho do ator Constantin Stanislavski. O Teatro Pobre Grotowskiano trabalha com a 

natureza e o inconsciente, desenvolvendo na pós-modernidade uma relação do grupo 

com o mito. As necessidades dos membros do Teatro Laboratório diferem radicalmente 

das necessidades materialistas geradas na pós-modernidade. Configura-se então uma 

espécie de resistência, a criação como uma forma de resistir aos valores apresentados. 

Stanislavski já afirmava décadas atrás que os atores eram dispostos como 

mercadoria, coisificados como uma marionete, sem indagar-se sobre o porquê de se 

realizar ou não algumas ações (criação de um formalismo estéril). Assim, o “método das 

ações físicas” além de apontar caminhos criativos, também pode servir como uma 

ferramenta para não alienação da arte do ator na pós-modernidade, ao passo que, é uma 

                                                           
89 Essa também se constitui uma justificativa para trabalhar com a dramaturgia de Plínio Marcos nos dias 

atuais. 
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técnica crítica que questiona a sua própria arte e dá autonomia ao ator no seu fazer 

teatral.     

Há desafios lançados na atuação no teatro na transição paradigmática do 

pensamento modernista ao pensamento pós-modernista ou modernista tardio. As 

manifestações teatrais da contemporaneidade se desenvolvem com ampla diversidade de 

estilos e tendências. Do mesmo modo, o trabalho do ator contemporâneo e das artes 

cênicas como um todo se apresentam diversas: necessitando investigações e pesquisas 

práticas empreendidas sobre as possibilidades na cena atual. É natural que o teatro, 

como forma de expressão de uma sociedade, modifica-se juntamente com ela. Dessa 

forma, constatamos um teatro bem diferente daquele feito por Stanislavski. A cena 

contemporânea acredita que tudo é representável, nada inicialmente está excluído do 

teatro por falta de teatralidade. 

O próprio Stanislavski fez experimentações estéticas nas vanguardas no início 

do séc. XX, nos vários ismos, mas sempre defendeu a busca pelo fluxo artístico, que é a 

vivência do ser humano-artista na cena. O “método das ações físicas” traz em sua 

funcionalidade uma técnica que não atende unicamente aos anseios de uma determinada 

estética, mesmo que inicialmente na sua concepção tenha sido usada como referência a 

estética realista. Justamente pelo fato de conter fundamentos de atuação cênica, que tem 

como base a natureza da representação e do homem, que instintivamente projeta a 

necessidade de ser o outro; assumindo ludicamente outros papéis. O “método” não é 

revestido de uma forma fechada, ele pode ser desenvolvido em qualquer espetáculo 

teatral, Stanislavski não procurava desenvolver uma nova estética, mas descobrir um 

“método” ou técnica que pudesse ser utilizado pelo ator independentemente da forma do 

espetáculo em que se está atuando. A ação em Stanislavski não é um conceito 

estacionário, pois ela só acontece através da combinação de outros elementos e 

procedimentos, numa relação de interdependência. 

Percebe-se que há mudanças nos paradigmas da representação no teatro, fazendo 

com que o ator desenvolva novas competências para responder a essas novas demandas 

estéticas na cena. A cena contemporânea tem diversificado o trabalho do ator e 

consequentemente tentando descobrir e entender os recursos necessários para 

acompanhar esse novo panorama atual. Nesse sentido, o trabalho do ator ao usar o 
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“método das ações físicas” deve ser reformulado, para se adaptar a teatralidade 

fragmentária da cena – ausência de lógica narrativa com causa e consequência - ao 

refletir sobre suas potencialidades expressivas. 

O “método” dá margem de que o processo criativo do ator não necessite partir 

de um texto dramatúrgico, a fim de construir uma “linha de ação” que necessariamente 

não precisa ser contínua. O trabalho a partir da ação física dá ao ator na 

contemporaneidade muita autonomia na criação, com a possibilidade enriquecer a obra 

teatral. O ator contemporâneo não se contenta mais em reproduzir o texto dramático. 

Ele quer ser um elemento significativo no processo de criação do espetáculo. Segundo 

Pavis: “(..) O ator contemporâneo deixou para trás os dilemas e mitos do ator - senhor 

ou do ator-escravo; ele aspira a representar o papel modesto, porém exaltante de um 

intérprete, não mais de uma simples personagem, mas do texto e de sua encenação.” 

(PAVIS, 1999, p.30) 

Nesse contexto, Stanislavski mesmo pertencendo a um teatro focado no texto, ao 

afirmar que com o seu “método” um texto ainda não escrito poderia ser elaborado em 

conjunto pelo diretor e seus atores, através da improvisação, sinaliza outra característica 

da cena na contemporaneidade: o processo colaborativo de escrita dramatúrgica. O 

trabalho por ser colaborativo, faz com que o ator não se concentre apenas na construção 

de uma personagem, e sim na construção de um espetáculo inteiro. 

A cena contemporânea tem reafirmado a autoconsciência (de ator e espectador), 

para uma arte multifacetada, desenvolvendo de modo cada vez mais evidente os 

diferentes elementos que constituem o teatro, desde o texto trabalhado, a direção e 

atuação de atores - se opondo então ao tradicional teatro ilusionista - e tendo a 

teatralidade como ferramenta para construção de poéticas na cena. A teatralidade 

contribui para o campo da investigação de procedimentos que viabilizem a reflexão na 

linguagem cênica. Refletir sobre o termo a teatralidade serve para pensar a 

contemporaneidade, à medida que ela tem o potencial de questionar a relação entre 

representação e realidade, ficção e verdade, gerando a possibilidade de se pensar sobre 

diferentes estratégias de criação teatral na contemporaneidade. 
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ANEXO I 

Divisão do texto “Navalha na Carne” em Microcenas (Unidades) 

 

INÍCIO DA UNIDADE 01 

(Ao abrir o pano, Vado está deitado na cama, lendo uma revista de história em 

quadrinhos. Entra Neusa Sueli) 

NEUSA SUELI – Oi, você está ai? 

VADO – Que você acha? 

NEUSA SUELI – É que você nunca chega tão cedo. 

VADO – Não cheguei, sua vaca! ainda nem saí! 

NEUSA SUELI – Tá doente? 

VADO –Doente, o cacete! 

NEUSA SUELI – Não precisa se zangar. Só perguntei por perguntar. 

VADO – Mas pode ficar sabendo que estou com o ovo virado. 

NEUSA SUELI – Porque, meu bem? 

VADO – Não sabe, né? 

NEUSA SUELI – Não sou adivinhona. 

VADO – Quer bancar a engraçada? Vou te encher a lata de alegria. (Vado começa a 

torcer o braço de Neusa Sueli) Gostou? 

NEUSA – Poxa, você está me machucando. 

VADO – Você ainda não viu nada, sua miserável! 

NEUSA SUELI – Ai, não te fiz nada! 

VADO – Não fez? Não fez, sua filha-de-uma-cadela? 

NEUSA SUELI- Que foi que eu te fiz? 

VADO – Quer fingir de boba? 

NEUSA SUELI – Ai, ai juro que não sei. 

VADO – Sabe por que eu não saí hoje? 

NEUSA SUELI – Sua cabeça é seu guia. 
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VADO – Pois é, né? 

NEUSA SUELI – Eu não prendo ninguém. 

(Vado empurra Neusa Sueli, que cai no chão) 

VADO – Já lembrou o que me aprontou, sua nojenta? 

NEUSA SUELI – Você está é com onda. 

VADO – Quer criar caso? pode ficar certa que outra presepada que você me arrumar, 

não vai ser mole pra você. Sua porca! Quem você pensa que eu sou? Um trouxa 

qualquer? Assim você aprende a não querer bancar a sabida comigo. 

NEUSA SUELI – Poxa, você me machucou. (Levanta-se) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INÍCIO DA UNIDADE 02 

 

VADO – Assim você se manca. 

NEUSA SUELI – Abre o jogo de uma vez. O que é que eu te fiz? Já foram fazer alguma 

fofoca pra você, é? Eu sei quem foi! Você fica entrando no papo daquela vadia lá do 

102. Só pode ser ela quem te encheu a cabeça. Pensa que eu não sei? Ela dá em cima de 

tudo que é homem das outras. A perebenta não pode ver ninguém bem. Mas ela vai ver. 

Comigo não vai ter bafo. Corto a cara dela com gilete. 

VADO – Cala essa boca, pombas! Aquela mulher não tem nada a ver com isso. E você 

sabe bem. 

NEUSA SUELI – Ela não me manja, não! Se ela se assanha pro teu lado, eu engrosso. 

Olha aqui Vado, já vou te avisando. Se eu te ver batendo caixa com ela, faço um azar. 

Você sabe que eu faço mesmo. Não estou aqui para ser corneada por uma jogada fora 

daquelas. 

VADO – Vê se cala essa matraca. 

NEUSA SUELI – Já que vi que você embarcou na dela. 

VADO – Quer tomar outro cacete? Não ne? Então não me enche o saco! Já estou 

cabreiro com você. Se espernear, te meto a mão. 

NEUSA SUELI – Aquela filha da puta te enrolou, eu sei. Ela fez assim com o macho da 

Mariazinha. Caguetou para ele que ela estava se escamando na viração porque estava 

prenha. O cara foi lá e malhou a Mariazinha. A coitada até abortou de tanta porrada que 

levou. Depois, enquanto a desgraçada se danava no hospital, o sacana ía na leve com a 

grana da cadela do 102. Também, a Mariazinha é uma trouxa. Saiu do hospital e aceitou 

o miserável do homem dela de volta. 

VADO – Ela que tá certa. 
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NEUSA SUELI – Otária que ela é. 

VADO – Não manjo esse cara da Mariazinha. Mas ele está por dentro. 

NEUSA SUELI – Um paspalhão que ele é. Voltou todo empesteado daquela galinha. 

VADO – Conversa! O sujeito sabe viver. 

NEUSA SUELI – Sabe viver pra chuchu. Se não fosse a Maria cuidar do miserável, ele 

se acabava. Entrou no puteiro da cadela a pé e saiu a cavalo. 

VADO – Mas ele que pode. Está certo sim. A mina é gamada, leva no macio. Fez ela 

pagar o esquentamento da outra. 

NEUSA SUELI – Maria é uma boba. Comigo não tem disso. 

VADO – Quer ver eu te aprontar uma dessas e você me aguentar? Duvida? Te faço uma 

pior e tu me engole. Se duvida, diz. Te apronto uma que não vai ser mole pra ti. Se 

duvida te mostro. 

NEUSA SUELI – Você não tem coragem. 

VADO – Não? Já existe penicilina, boboca! Me limpo fácil. Agora, você se estrepa. 

Pega fama de perebenta, tá lascada. Ninguém mais vai querer. Nem o cara mais jogado 

às traças. 

NEUSA SUELI – Poxa, Vado, não vai fazer um papelão desses comigo. 

VADO – Me apronta outra presepada como a de hoje. Me apronta, que eu te estrepo. 

NEUSA SUELI – Mas poxa, o que eu te fiz hoje? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INÍCIO DA UNIDADE 03 

 

VADO – Porra quer apanhar outra vez? Fica querendo se fazer de sabida, depois se 

queixa. Estou deixando a coisa no barato. Se tentar me engrupir, te arrebento todos os 

dentes com uma mucada. 

NEUSA SUELI – Não tem babado. Alguém te encheu a cuca. Te botou contra mim. 

VADO – Não me torra o saco! Tenho malandragem pra dar e vender. Não vai ser você 

que vai gozar minha cara. 

NEUSA SUELI – Não estou querendo gozar ninguém. 

VADO – Ai de você se quisesse! 

NEUSA SUELI – Só não estou por dentro da sua bronca. 

VADO – Não está, né? Agora, olha, sua puta sem vergonha! (Vado mostra os bolsos 

vazios) Morou, agora? 
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NEUSA SUELI – Está na lona? 

VADO – Eu estou duro! Estou a nenhum! Eu estou a zero! A zero, sua vaca! 

NEUSA SUELI – E a culpa é minha? 

VADO – Vagabunda, miserável! Sua puta sem calça! Quem tu pensa que é? Pensa que 

estou aqui por que? Anda, responde (PAUSA) Não escutou? Responde! Porque? Você 

acha que eu te aturo por que? 

NEUSA SUELI – Eu sei...eu sei... 

VADO – Sabe, né? Então diz. Por que eu te aturo? 

NEUSA SUELI – Poxa, Vadinho, eu sei... 

VADO – Então diz! Diz! Quero escutar. Diz de uma vez, antes que eu te arrebente. Por 

que eu fico com você? 

NEUSA SUELI – Por causa da grana. 

VADO – Repete, sua vaca! Repete! Repete! Anda! 

NEUSA SUELI – Por causa grana. 

VADO – Repete mais uma vez! 

NEUSA SUELI – Por causa da grana. 

VADO- Mais alto, sua puta nojenta! 

NEUSA SUELI – Por causa da grana. 

VADO – Isso mesmo. Estou com você por causa do tutu. Você sabe. Estou aqui por 

causa da grana. Por causa da grana! É isso mesmo. E se você não me der moleza, te 

arrebento o focinho. Eu sou Vadinho das candongas, te tiro de letra fácil, fácil. Eu estou 

assim. ( Faz gesto com os dedos indicando muitas) de  mulher querendo me dar o bem 

bom. Você sabe disso também, não sabe? (PAUSA) Sabe ou não sabe? 

NEUSA SUELI – Sei...Sei, sim…(CHORA) 

VADO – Pára de chorar! Porra, será que vou ter de aturar até essa onda de choro? 

NEUSA SUELI – Pronto. Já não estou mais chorando. 

VADO- Que mania de fazer drama à toa! 

NEUSA SUELI – À toa? Você me machucou! 

VADO – Bem feito! Assim você aprende a não folgar com o bom. 

NEUSA SUELI – Não te fiz nada. Você está zoeira. 

VADO – Estou mesmo. Minha zoeira é ser bom pra mulher. Te trato legal, nisso que dá. 

Quando digo que estou a nenhum, que estou durango, a piranha põe banca: (imitando a 
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voz de Neusa Sueli) “Não é culpa minha, não é culpa minha!” Poxa, será que tenho cara 

de trouxa? Sou teu macho, se não tenho um puto de um tostão, quem está errado? 

NEUSA SUELI – Não sei... 

VADO – Ai, meu cacete! Não aprendeu? As porradas que te dei não serviram de nada? 

NEUSA SUELI – Te dou a grana. Se você torra, que posso fazer? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INÍCIO DA UNIDADE 04 

 

VADO – Que grana que você me deu hoje? 

NEUSA SUELI- Não sabe, né? Ganha no mole, mete o pau fácil. 

VADO – Escuta aqui, desgraçada! Tá querendo me azedar de novo? Que dinheiro você 

me deu hoje? 

NEUSA SUELI – Não deixei dinheiro aí no criado mudo? 

VADO – Ficou louca? 

NEUSA SUELI – Claro que deixei o tutu aí. 

VADO – Então ele voou. 

NEUSA SUELI – Então voou! 

VADO – Mentirosa! Nojenta! 

NEUSA SUELI – Não me força a paciência. Encheu a cuca de fumo e esqueceu de 

tudo. 

VADO – Não peguei uma ponta de estaleiro hoje pantera! Estou de presa seca por tua 

causa. Pensa que maconha anda por ando aí por dando buzo? 

NEUSA SUELI – Só que botei o dinheiro aí no criado mudo, como todo dia. 

VADO – Se botasse, eu não estava aqui esquentando a mufa. Estava lá na sinuca me 

divertindo. 

NEUSA SUELI – Queimando erva e dinheiro. 

VADO- E daí? Dinheiro meu gasto onde quero. 

NEUSA SUELI – E eu que me dane na viração. 

VADO – É a lei. Mulher que quer se bacanear com cara linha de frente como eu tem de 

se virar certinho. 

NEUSA SUELI – Um dia a casa cai pode crer. 
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VADO – Não conversa, não. Quero saber onde está a porra do dinheiro. 

NEUSA SUELI – Botei aí. Cansei de falar. 

VADO – Então alguém pegou. 

NEUSA SUELI – Então pegou. 

VADO – E não fui eu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INÍCIO UNIDADE 05 

 

NEUSA SUELI – Será? Será que foi o desgraçado? 

VADO – Que desgraçado? 

NEUSA SUELI – O Veludo. Será que foi ele? 

VADO – Ele? Ficou batusquela? Ele não ia ter peito. 

NEUSA SUELI – Ele entrou aqui hoje depois que saí? 

VADO – Como vou saber? Estava dormindo. 

NEUSA SUELI – Acho que o sacana veio arrumar o quarto, viu você apagado, passou a 

mão na erva e se mandou. 

VADO – Não inventa! Ele não ia ser tão cara de pau assim. 

NEUSA SUELI – Não sei, não. Vi o garoto do bar saindo do quarto do veludo. 

VADO – E daí? Ele dá o que é dele. 

NEUSA SUELI – Pois é. Mas há muito tempo ele vem cozinhando o garoto e não 

arrumava nada porque estava duro. O garoto cobrava caro para entrar na dele. 

VADO – Poxa, será que ele afanou meu tutu para dar praquele trouxinha? 

NEUSA SUELI – Se ele entrou aqui hoje, foi ele. 

VADO – Mato esse puto de merda, se foi ele. 

NEUSA SUELI – Vou perguntar pra Dona Teresa. 

VADO – Perguntar o que? 

NEUSA SUELI – Se a velha pagou o ordenado do Veludo. 

VADO – Que nada! Deixa ela pra mim! Chama essa bicha miserável! 

 

FIM DA UNIDADE 05 
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ANEXO II 

Texto escrito pelos atores para a improvisação do Depoimento pessoal da personagem 

 

“Neusa Sueli” por Clara Talha: 

  

 Meu nome é Neusa Sueli, eu tenho trinta anos, tou na vida desde os treze, e pra 

falar a verdade eu já tou bem cansada. Aqui a gente já morou em vários canto, nas três 

ruas, nas trincheiras, e agora eu tô ali no baixo Roger com meu macho Vado. Eu 

conheci Vado eu tinha vinte anos, ele tava na sinuca no bar do Geraldinho, eu vi aquele 

cara que parecia uma artista de cinema olhando para mim. Aí o tempo foi passando e o 

filme de amor virou filme de piada, e depois filme de porrada. Mas até hoje eu não largo 

dele e nem ele de mim. Meu medo dele é quando ele tá doidão ou então com umas 

companhia errada como o viado do Veludo. Aquele mísera só vem aqui pra fumar 

maconha e eu tenho nojo dessas bagunça. Nem de bebida eu gosto, antigamente eu 

bebia para espairecer, esquecer dessa vida, hoje eu encaro tudo de frente o que vier sem 

preconceito com homem, mulher, gordo, negro, amarelo, índio, papai Noel. Tou nem aí, 

eu quero é cuidar do meu homem e ele de mim. Meu maior sonho é sair dessa vida, que 

um velho rico, muito rico e muito muito velho gamasse em mim, mas cada vez mais 

estão com medo da gente. Eu nunca roubei, gosto de tudo certinho, se eu não fosse uma 

puta eu seria uma santa, santa Neusa Madalena. Pode ter santa puta também não pode? 

 

“Vado” por David Muniz 

 

Meu nome é Valdomiro Aureliano da Costa, moro na pensão de Dona Tereza no 

beco do tiro na rua da Areia, tenho 35 anos. Estudei pouco, sempre me mentia em briga, 

aí sai da escola. Eu morava no interior com meus pais e vim pra capital inda muleque, e 

foi aí que conheci Neusinha. Falam por aí que eu sou sustentado por mulher, e que não 

arrumo um emprego porque não sei fazer nada. Mas não é isso! É que um cara boa pinta 

como eu mereço que as mulheres me banquem, não querem gozar? Então bote o tutu pra 
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fora, que eu boto meu pau também! Mas eu não sou igual essas putas que se vendem 

não! Porque homem lavou tá limpo, é sempre macho em qualquer situação. E puta é 

puta! E pronto. Eu não sou vagabundo não, tem muita gente aí é com inveja do meu 

sucesso com as mulheres e no jogo, eu quero é que eles vão tomar no cú tudinho. Bando 

de mísera! É isso brother, meu maior desejo é ser podre de rico, ter uma mansão na 

praia, muita bebida e mulher. Veado não! Que eu não gosto de veado. Um dia que foi 

rico vou mandar matar todos os veados! 

 

“Veludo” por Vitor Blam 

 

 Meu nome é Everaldo Firmino da Silva, tenho 35 anos de idade, sou do interior, 

do sertão, São José do Rio do Peixe. Vim para a capital querendo ser um grande artista. 

Queria cantar na noite, mas essa vida é muito difícil...aí procurei emprego ali e aqui, 

então arrumei esse emprego em Dona Teresa, o tempo foi passando, foi passando, e me 

envolvi numa enrolada de um vício. Vício é triste gato! Mas quem sabe um dia né? Eu 

trabalho fazendo faxina, mas eu não gosto. Pra falar a verdade é odeio! Povo pode! 

Imundo! Tem um quarto que só cheira a bacalhau…é difícil sair dessa vida! A gente vai 

se acostumando, com o povo, com o lugar, com os cheiros! Mas queria realmente 

realizar meu sonho, já tentei contato com alguns artistas, eles dizem que vão ligar e não 

ligam. Mentirosos! Nojentos! Igual um casal aqui nessa pensão, Ô povo barraqueiro, eu 

não dou confiança não! Um dia essas desgraças me acusaram de roubar. Tu acha? Eu 

não queria nem dizer, mas eu vou dizer! Ela é da vida, puta, rapariga mesmo, vive 

querendo dá uma de casal feliz, casalzinho feliz. Pensa que eu não sei que a porra come 

ali! Apanha que só escrava. Ele é interessante. Seu vado...meu Vadinho!haha Agora não 

mexa com ele! Já fumei com ele, aquela erva sabe? Gosto de falar não porque o povo é 

cheio de preconceito. Eu gosto de homem e daí? Eu dou o que é meu! Né meu? Aquela 

galinha velha diz que peguei coisa dela pra dar pros meus machinhos. Ela tem despeito 

porque ela tá gasta e eu a todo vapor. Os machos me amam! Agora se ela mexer 

comigo, eu arrasto a cara dela no chão. Eu arrasto essa raxa no chão! 

 


