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 A pesquisa trata de convergências e divergências na dualidade apolíneo-dionisíaco e suas 

ressonâncias no trabalho de criação do ator. As práticas coletivas de criação e improviso em 

dança e a direção de um monólogo teatral - ambas em âmbito universitário - são experimentos 

que vieram somar-se às reflexões sobre experiências teórico-práticas anteriores, em teatro de rua 

e performance. 

 Em suas reflexões, a pesquisa centraliza a teoria da tragédia de Friedrich Wilhelm Nietzsche. 

Nesta abordagem, a investigação busca associar as imagens de Apolo e Dionísio a princípios e 

qualidades do movimento. Várias das fontes consultadas sobre o movimento trouxeram 

elementos do “Nascimento da Tragédia”, primeiro livro deste filósofo alemão do século XIX, 

obra que tece uma síntese mítica sobre o nascimento deste gênero do teatro, na Grécia antiga. A 

partir da antítese apolíneo-dionisíaco, a investigação coloca como seu objeto central as 

reverberações do movimento nos processos de criação experimentados em dança e teatro - os 

impulsos nas ações; focos de ação e atenção; e objetivação e esculturação das forças que agem no 

corpo do ator –, além das variações do conceito de “movimento”. A investigação de ações e 

aspectos da dualidade no corpo traz características de Dionísio, através do poder ativo da 

natureza, como proposta para princípio de ação e pensamento. Apolo relaciona-se com a 

indiferenciação ordenada e os estados anímicos. A investigação se propõe a pensar o trânsito 

entre as imagens antitéticas de Apolo e Dionísio. 

 O trânsito interior à antítese apolíneo-dionisíaco considera a relação de complementariedade 

entre as duas forças e a percepção das relações humanas que aparecem nos aspectos formais da 

criação e da interpretação das imagens de Dionísio e Apolo a partir daquilo que se vê, com o 

mínimo de intervenção planejada. Para concretizar-se, a pesquisa, investiga a emergência da ação 

cênica; a condição cultural da ação artística em sua práxis; a molaridade das forças atuantes no 

corpo do ator; a ação do ator no tempo; a individualidade e a coletividade do processo de criação 

atoral; a dualidade na percepção do ator-artista em criação; as transformações, correções e 

desvios do processo criativo na perspectiva das imagens da estabilidade apolínea e convulsão 

dionisíaca; a violência como impulso criativo; a negação como substância e substrato dos 

processos criativos; o apolíneo em Dionísio e o dionisíaco em Apolo; e, por fim, as alteridades, 
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oposições e diferenças relacionais, artísticas, coexistentes e colaborativas em experiências 

compositivas. 

A metodologia da pesquisa abrange experiências individuais de uma práxis - dentro e fora 

da universidade - como fonte de vivência e referência aos estudos teórico-práticos; e experiências 

coletivas de criação, apresentação e compartilhamento. 
  

 


