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Este é o resumo referente à minha pesquisa desenvolvida como atriz que diz respeito ao meu 

trabalho no campo da atuação cênica. Trata-se de uma reflexão sobre as potencialidades do 

trabalho de atriz e ator e seu próprio aperfeiçoamento, bem como se relaciona às práticas 

pedagógica na área do treinamento de atores e atrizes. 

O ponto de partida da minha reflexão é que uma atuação potente requer uma exploração interna 

que permita descobrir dispositivos pessoais que produzam intensidade e possibilitem uma 

completa entrega ao processo criativo. Logo, considero um objetivo específico da pesquisa a 

possibilidade de desenvolver escuta e consciência corporal. Isso permitiria que as sensações, as 

formas de se relacionar com o jogo, com o outro e com a personagem, sejam moduladas 

conscientemente por aquele que atua. Isso seria aquilo que ofereceria ter segurança para jogar, 

intuir, propor, pensar em ação, a fim de que os acontecimentos assegurem a dimensão real da cena. 

Para alcançar as objetivos da pesquisa passei pela análise e prática de exercícios de atuação por 

estados realizados no Laboratório de Atuação do Núcleo de Pesquisas Sobre Processos de Criação 

Artística (ÁHQIS), e também de atividades do campo da dança; estes dois tipos de atividade foram 

compreendidos em aulas e apresentações. Também pude refletir sobre o objeto da pesquisa a partir 

da observação que realizei dentro de uma monitoria da turma de interpretação teatral da 

Licenciatura em Teatro da UDESC. 

Atuar por estados, tomando como referência Eduardo Pavlovsky conforme apresentado no livro 

“Atuação por Estados: uma pesquisa sobre procedimentos de atuação cênica” (organizado por 

André Carreira), é incorporar a vivência do ator que se dispõe a articular seu corpo no aqui-e-

agora, em uma atuação que está e se faz presente no tempo-espaço. Um estado é uma resultante de 

explorações físicas e/ou imagéticas que provocam diferentes manifestações no corpo e mente do 

indivíduo; essas podem ser tensões ou relaxamentos musculares, mudanças na respiração, imagens 

internas; qualquer ação concreta que lhe traga sensações. E com a experimentação dessas 

sensações buscamos identificar materiais e modula-los, testando seus limites e nuances que se 

referem ao modo de se estar e jogar com os outros que participam da cena. 

Em minha experimentação com a atuação por estados, ressalto como resultados obtidos a 

grande intensidade que fui capaz de gerar nos exercícios. Também aprendi a escutar e sentir o 

estado diário do meu corpo, a utilizar o que ele me disponibiliza, e a partir disso seguir pelos 
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caminhos de possibilidades que experimentei para produzir sensações. No começo, as tornava 

intensas depois de muito tempo de trabalho, mas à medida que avancei na prática e recebi 

orientações do professor, reconheci questões importantes para me atentar e contribuir à questão. 

Um dos elementos centrais neste processo foi não priorizar o conteúdo do texto frente à o que 

pode acontecer com a atriz em cena enquanto ela fala. Pois o espaço do acontecimento é também 

o da imaginação, do jogo, da experiência real da atriz, e é o faz com que o afeto possa se 

organizar finalmente na utilização do texto, dando a sustentação, profundidade, e justamente, a 

intensidade da prática cênica. 

Interpretei a partir das aulas práticas nas quais fui monitora que o espaço mencionado acima 

fratura o texto com tais ações e tempo interno. Isso abre uma lacuna de sentido a ser preenchida 

pelo espectador. Algumas vezes os atores e atrizes tentam mostrar o que estão fazendo, ou agem 

a fim de reafirmar somente os sentidos imediatos do texto. Isso causa desinteresse no público que 

não tem o que buscar, e esvazia de sentido para o próprio artista a sua ação. O que está por trás 

deve vir antes do que está na frente. O prazer, a busca, as vontades devem vir antes da 

concretização. 

Trabalhar com vontade foi um dos principais propulsores da intensidade de minha atuação. O 

desejo de executar uma ação específica (relacionada diretamente ou não com  a história do texto) 

causa impulsos instantâneos; qualidade indispensável para uma atriz entregue e disponível para o 

que está fazendo. Vinculo isso com a possibilidade de assegurar a dimensão humana que 

mencionei antes. Pode-se estabelecer uma vontade a partir do jogo na situação ficcional, e 

conforme a alimentamos através do pensamento da própria atriz, pela falta, pela dilatação do 

tempo, criamos uma necessidade de saciá-la, que pode ser levada ao ápice; assim o processo vai 

ganhando força. Essa sensação e a intensidade são reais, e pensar em realizar a ação causa prazer. 

Entender isso ainda que minimamente deu mais qualidade à minha atuação. 

Na dança o foco inicial de meu estudo foi tomar consciência do próprio corpo, físico; 

identificar as partes, compreender seu funcionamento e importância dentro das movimentações, 

para então apreender sua potência. Dessa forma a dança acrescentou muitos elemento à minha 

pesquisa sobre a atuação. Esse reconhecimento corporal também garante condições para o 

sensível se manifestar. O que se reflete na elaboração de uma linguagem de movimento própria 

de quem dança. Juntando os recursos externos com os resíduos de vivências que habitam o corpo 

comecei a desenvolver os meio para improvisar. 

As experimentações em dança me trouxeram um nível de expressão e fluxo além do que eu já 

havia percorrido. Encontrei-me imersa em perspectivas metafóricas, ou seja, a maneira de pensar 

sobre o que eu estava fazendo deu-se por meio de uma linguagem subjetiva, poética e não 

codificada pelo racional. Tal modo de estar e conceber a  prática me fez sentir mais leveza e 

prazer do que sinto algumas vezes com a atuação. Porque, por mais que eu atinja este estado 

muitas vezes, outras tantas me frustro com a preocupação técnica. 

Até neste momento da pesquisa eu vinha compreendendo os dois campos separadamente, ainda 

que estes se relacionassem em muitos aspectos, principalmente no que se refere ao uso do corpo 

como material de trabalho, apesar de que de alguma forma imaginei que os fins divergiam. 

Depois de ter essa percepção e mais algumas experiências que reafirmaram as ideias, considerei 

que a dança e a atuação podem agregar-se mutuamente e apoiarem-se efetivamente para a 

evolução da minha pesquisa. 


