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O projeto de pesquisa em questão teve como objetivo realizar uma análise dos procedimentos 

de criação utilizados ao longo da montagem do espetáculo laboratorial “No Salão”. Este 

espetáculo faz parte das atividades do ÁHQIS - Núcleo de Pesquisa sobre Processos de Criação 

Artística que tem como coordenador o professor André Carreira. Dentre os pontos de análise 

elencados no projeto destaca-se a relação entre os procedimentos de atuação pesquisados pelas 

atrizes participantes da peça e as demais estruturas componentes do espetáculo. Isto porque a 

atuação foi o principal elemento investigado ao longo do processo de montagem. 

Este espetáculo, bem como os demais trabalhos realizados pelo ÁHQIS, valoriza o caráter 

laboratorial de sua composição, ou seja, é uma mostra da pesquisa e ao mesmo tempo um espaço 

de constante estudo de materias de interesse dos pesquisadores. “No Salão” contou com as atrizes 

Ana Zechi, Marina Argenta e Verônica Bortolloto, e foi dirigido pelos professores  Heloisa 

Marina  e André Carreira no período de Setembro de 2017 à Junho de 2018. A montagem do 

espetáculo partiu em um primeiro momento do intuito de investigar  a relação do procedimento 

de atuação por estados com outros elementos cênicos como figurino e cenografia escolhidos de 

modo aleatório. Foi utilizada uma adaptação de As Três Irmãs de Anton Tchekhov como base 

para a dramaturgia e o figurino criado por Letícia Marcondes e Kariene Wendhausen com 

temática dos anos 60 no Brasil, juntamente com a experimentação de uma atuação por estados em 

uma ambiente realista tendo em vista que o espetáculo ocorre em salões de beleza. 

 Uma questão relevante da pesquisa foi pensar a relação entre os elementos que as atrizes se 

propuseram a investigar sem que houvesse uma hierarquia de importância entre eles, ou que a 

preocupação com a utilização de qualquer um deles fosse mais intensa do que a qualidade de 

atuação das atrizes. A experimentação em um ambiente realista fortaleceu a busca por uma 

atuação mais voltada para a relação com os acontecimentos no “aqui e agora” e distante de uma 

ideia de representação. Ao mesmo tempo, as diferentes possibilidades e a preocupação com a 

utilização do espaço atravessaram o processo criativo como um instigante desafio em relação à 

atenção com a qualidade da atuação que estava sendo desenvolvida. A investigação dos 

elementos cênicos colocou-se como um ponto relevante na pesquisa considerando a 

multiplicidade de possibilidades reveladas juntamente com o estímulo que estes materiais 

geraram na pesquisa de um procedimento de atuação por estados.  
  


