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Caminho do Estado Criativo: expansão e libertação do corpo/mente como dispositivo para a 
criação 

Beatriz Benvengo*, Gina Maria Monge Aguilar.  

Resumo 

Investigação de procedimentos que facilitem a entrada do ator em estado criativo procurando tirar as tensões 
desnecessárias a fim de trazer o corpo/mente para o momento presente, estimulando suas potências e possibilidades 

enquanto artista criador. 
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  Introdução  
A pesquisa foi realizada a partir de estudos 

teórico-práticos tomando como referência os artistas 
Klauss Vianna, Jussara Miller, Luís Otávio Burnier, 
Antônio Januzelli, Cecília Salles e Eugênio Barba. 

Teve como objetivo experimentar e propor 
procedimentos de trabalho do ator que facilitem sua 
entrada em estado criativo. 

Documentei constantemente todo o processo e 
obtive como resultado um exercício cênico denominado 
“Cordilheira de Escombros”. 

 
 

  Resultados e Discussão  
Os resultados da pesquisa foram: elaboração de 

um exercício cênico denominado “Cordilheira de 
Escombros”, sob a direção de Juliana Leite; o 
desdobramento dos laboratórios práticos em 
procedimentos baseados, principalmente, na Técnica 
Klauss Vianna e no Treinamento Energético pesquisado 
por Luís Otávio Burnier; documentação escrita em Diário 
de Bordo, fotografias e vídeo da apresentação pública. 

Pude observar que alcancei com mais facilidade 
e prontidão o estado criativo afastando as tensões, dores, 
preocupações e vícios do corpo/mente através de: 
meditação; descontração e alongamento dos músculos; 
movimentações contínuas, tonificadas, fluidas, circulares 
e suaves - sempre coordenando inspiração e expiração 
com a expansão e recolhimento do corpo; olhar atento, 
curioso e desperto. 

 
 
 

Apresentação pública do exercício cênico. 

 

 
Exercício cênico “Cordilheira de Escombros”. 

 
 

  Conclusões  
Conclui que a preparação do corpo e da mente, 

aliviando as tensões, trabalhando o tônus e a atenção, 
facilitou a minha entrada em estado criativo no processo 

de criação do exercício cênico resultado desta pesquisa. 
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