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Introdução

Esta pesquisa é uma forma de entender melhor o que pode ser o trabalho de ator. Descascar
em minuciosas camadas o trabalho que é a pesquisa pelo próprio corpo, utilizando-o, ao mesmo
tempo, como pesquisador e objeto pesquisado. A partir do desejo de entender praticamente
algumas noções acerca da ação cênica e da receptividade necessária para habitar a experiência –
ou seja, “a possibilidade que algo nos aconteça ou nos toque” (BONDIA, 2002, pg. 24) - fiz uma
escolha por queridas referências que formam uma constelação de sentidos, imbuídos de intenção.

A proposta de friccionar os dois artigos que estruturam esta pesquisa - Campo de Visão e o
Corpo-Perceptivo, de Marcelo Lazzaratto e Corpo-Cênico, Estado-Cênico, de Eleonora
Fabião – parte da vontade de propiciar no meu próprio corpo conhecimentos mais aprofundados
acerca das ideias binomiais que servem de combustível para o paradoxo do fazer teatral:
individual e coletivo; interno e externo; micro e macro; visível e invisível; entre muitas outras.
Desse modo, coloco-me como território de passagem para as formas de pensar o corpo de
Fabião, pelos seus procedimentos de sensibilização da percepção do corpo cênico, e de
Lazzaratto, pelo corpo-perceptivo possibilitado pelo Sistema Improvisacional Campo de Visão.

Há em ambos uma possibilidade de adentrar no mais fundo da percepção e suas possibilidades
para quem proporciona a cena. Seguindo as direções de Eleonora, procura-se a criação do que ela
chama de corpo cênico que “experimenta o tempo e o espaço potencializados e, também, [...]
potencializa tempo e espaço” (FABIÃO, 2010, pg.321), fluido e fluidificante que se faz a matriz
espaço-temporal da cena. Pela criação de um corpo que habita o presente do presente – o
momento do ali e agora, relacionado ao acontecimento teatral - que funciona em fluxo, ela
constata que “a capacidade de conhecer e habitar este presente dobrado determina a presença
do ator.” (FABIÃO, 2010, pg. 322).

Para tal, ela mira na sensibilização das escutas das sensações básicas do corpo como forma de
conhecer e habitar este estado, procurando pesquisar o que denomina de nervura da ação. A
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nervura é a parte essencial que acompanha todas as ações, sendo entrelaçada objetiva e
subjetivamente, em três campos que estão atrelados - a postura, a sensorialidade e a
conectividade.

Pesquisar esses afluentes da nervura é fazer um convite ao corpo para destilar a atenção e
investigar sem compromisso: um convite para “fingir que é possível desembaraçá-las e, assim,
graças a um acréscimo de consciência sensível, potencializar minha conduta em cena”
(FABIÃO, 2010, pg. 324). Na pesquisa, este caminho se desenvolveu por meio dos
Laboratórios Práticos Individuais, que acompanham toda a vigência do trajeto e se propõem
como momentos de experimentação livre sem um fim específico, onde se parte das ideias que
giram na pesquisa, as referências e cria-se exercícios e outros entrelaçamentos
poéticos-éticos-espirituais-estéticos-políticos com o material – tendo seu registro marcado no
Diário de Bordo.

Já em Lazzaratto, o que se cria é um corpo-perceptivo, um estado de abertura e fluxo que
desenvolve no ator a operacionalização de circuitos relacionais, através de sua percepção
expandida, “ativando e articulando um estado de concentração poética em que Razão e
Sensibilidade se interseccionam livremente” (LAZZARATTO, 2009, pg. 29). Isso se dá pelo
Campo de Visão, exercício coral configurado a partir da mímesis de movimentos, que tem como
regra principal o fato que “os participantes só podem movimentar-se quando algum movimento
gerado por qualquer ator estiver ou entrar em seu campo de visão” (LAZZARATTO, 2003, pg.
27). Trata-se de uma improvisação comandada com a presença de um condutor, o qual fica de
fora da dinâmica, que define qual participante age e, por conseguinte, qual será o líder dos
movimentos corais.

O sujeito no Campo de Visão, a partir do corpo-perceptivo, se torna o sujeito da experiência,
“definido não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua
disponibilidade [...] o sujeito da experiência é um sujeito ‘ex-posto’”. (LARROSA, 2002, pg.
25). É o sujeito aberto, que entende a experiência como algo que é passado pelo corpo - primeiro
e principal elemento do artista -, que possui a práxis como forma de conhecimento. Durante a
pesquisa, os conhecimentos foram aprofundados pelos Laboratórios Práticos Coletivos de
Campo de Visão que ocorreram de diversas formas e consistiam em encontros da prática sem
um fim específico, mas que buscava criar um momento de presença e atenção.

Uma anotação

Suscitar acontecimentos que denunciem a experiência / Acostumar a percepção à fina malha
do cotidiano / Criar a partir de si. Criar por criar. Criar. (19/01/2022)

Metodologia

“O ator, como artista, trabalha com técnica e linguagem” (BURNIER, 2001, pg. 88). A partir
desta máxima que vai ao encontro das ambições presentes nesta pesquisa, optei por imaginar
uma estrutura metodológica que proporciona um caminho de diálogo entre as camadas práticas e
teóricas, a fim de aprofundar os conhecimentos sobre uma ideia de treinamento para o ator.
Incentivei o contágio entre as referências bibliográficas e as etapas laboratoriais práticas
individuais e coletivas, sempre amparado no objeto do diário de bordo como ferramenta
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fenomenológica e metodológica para catalogar os sentidos e os sem-sentidos que foram passados
por mim.

Em relação à pesquisa teórica, partiu-se da bibliografia entendida como estruturante do
projeto (a fricção entre os artigos Corpo-Cênico, Estado-Cênico de Eleonora Fabião e o Campo
de Visão e o Corpo-Perceptivo de Marcelo Lazzaratto, além do livro Campo de Visão: Exercício
e Linguagem Cênica de igual autoria do último e a tese de mestrado Campo de Visão: Inventário
de Procedimentos, de Michelle Costa Gonçalves, para subsídio acerca do Sistema
Improvisacional) em direção a suas possíveis confluências específicas.

O principal foco na primeira metade da pesquisa foi mapear e recriar procedimentos que
lidassem com o teor individual de sensibilização e trabalho de ator e, a partir da metade final,
criar as pontes com a camada coletiva, apoiado pelas práticas do Campo de Visão. No que
concerne às questões previstas no artigo de Fabião, buscou-se procedimentos que atuassem nas
camadas cotidianas, tanto pelo teor das propostas presentes nos escritos quanto pela
impossibilidade de um espaço adequado ao trabalho corporal causado pela necessidade de
isolamento social da pandemia de Covid-19. Ao longo dos Laboratórios Práticos Individuais,
então, fui construindo experimentações a partir das bibliografias confluentes surgidas desses
procedimentos, incluindo: as ideias de programa performativo, a partir do artigo Programa
Performativo: O Corpo-Em-Experiência, também de Eleonora Fabião; o exercício da deriva,
relacionado ao livro Apologia da Deriva: escritos situacionistas sobre a cidade, com
organização de Paola Berenstein Jacques; e as práticas de autocuidado cotidianas listadas no
artigo Pequeno Manual de Autocuidado Para Corpos Esgotados, de Danilo Patzdorf.

Para auxiliar o entendimento sobre as questões do trabalho de ator, suas formas e operações,
buscou-se catalogar escritos que compartilhassem de metodologias semelhantes acerca de ideias
de treinamento pessoal e treinamento dentro de uma técnica codificada, desenvolvidos ao longo
da pesquisa. Assim, foram visitadas as palavras de Luís Otávio Burnier no livro A Arte de Ator:
da técnica à representação e de Lúcia Romano, concentrados no livro O Teatro do Corpo
Manifesto: Teatro Físico, bem como os escritos de Cassiano Sydow Quilici no artigo O
Treinamento do Ator/Performer: Repensando o “trabalho sobre si” a partir de diálogos
interculturais.

Ao longo da pesquisa, também ampliei as noções sobre a faculdade da memória, entendendo
estes conhecimentos como potencializadores em relação à ferramenta metodológica do Diário de
Bordo - colocando tanto a forma quanto o conteúdo presentes nesse dispositivo como uma
possibilidade de estabilizador de recordação -, às contrapartidas e a própria ideia do trabalho do
ator sobre si mesmo. Desta maneira, houve uma análise de trechos dos livros Espaços de
Recordação: Formas e transformações da memória cultural, de Aleida Assmann, A Travessia
das Fronteiras, de Jean-Pierre Vernant e Memória e Identidade, de Joël Candau.

Com o objetivo de colocar a práxis como epistemologia, atribui às etapas laboratoriais
práticas uma importância, “pois é a prática que corporifica a experiência, que ativa suas
memórias, que faz com que seu corpo transpire seus vícios e renove sua potencialidade”
(LAZZARATTO, 2009, pg. 29). Procurando aguçar a receptividade, as fases práticas abaixo
relatadas se valiam de duas formas principais: “uma pessoal, que corresponde à ‘tecnificação’
de processos pessoais relativos à dinamização de energias potenciais; e outra que é o
aprendizado técnico de técnicas já elaboradas” (BURNIER, 2001, pg. 64).

Sobre a primeira, de cunho individual e focada nas propostas de Fabião, experimentei
livremente as partes que compõem a nervura da ação. A partir de dinâmicas que foram se
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complexificando com o passar do processo, construí um imaginário pessoal que buscava
operacionalizar tais partes num afinamento da escuta corporal e numa dinamização das energias
potenciais do meu próprio corpo. Somando isso com o respaldo das referências teóricas,
consegui nomear de maneira mais apontada procedimentos que dialogam com as ideias de
Eleonora e que me auxiliaram no processo: o formato do programa de ação; o dispositivo da
caminhada; a ideia de dança pessoal; as práticas de autocuidado cotidianas; entre outros.

Já sobre a segunda, com foco coletivo e partindo das ideias de Lazzaratto, propus um grupo
de estudos e o formato de encontros abertos que ofereciam a prática do Campo de Visão, com
foco de interesse no corpo-perceptivo criado a partir do jogo, sempre específico para cada grupo
– visto que um dos diferenciais deste estado cênico é sua instauração a partir da força coletiva. É
importante frisar que o Campo de Visão é um sistema vasto e abarca a ideia de corpo-perceptivo,
mas não só. A escolha por este sistema específico partiu por acreditar na sua potência artística e
por entender esta técnica codificada como de grande valia para o trabalho do ator, visto que nela
há a oportunidade “sobretudo e antes de mais nada, na assimilação prática de maneiras precisas
e objetivas de desenhar, modelar e articular o corpo, na apreensão no corpo de certos
princípios, leis e usos do corpo cênico” (BURNIER, 2001, pg. 64). 

Nos laboratórios coletivos, o Campo de Visão era experimentado de forma sobreposta às
dinâmicas pesquisadas na etapa individual, que eram lançadas como ações anteriores,
concomitantes e/ou posteriores ao jogo. Desse modo, além de verticalizar meus conhecimentos
sobre a dinâmica e suas potências, também horizontalizei minha visão sobre a técnica e
experimentei formas que pudessem catalisar as pessoas que compunham cada grupo, focando na
sensibilização individual que desembocava no coletivo, em diferentes perspectivas do micro e do
macro.

Ademais, visando uma forma de registrar os sentidos e sem-sentidos que se sucedem destas
experiências, decantar os conhecimentos gerados e poder cultivar um lugar de reativação das
memórias percorridas, optei pelo Diário de Bordo como ferramenta metodológica. Entendendo
este objeto como “algo que documenta processos de criação, e que acaba por ganhar, como texto,
‘vida própria’, funcionando como ferramenta de concomitantes aproximação e distanciamento do
trabalho processual” (MACHADO, 2002, pg.2).

Assim, ao longo do processo, o espaço de pensamento gerado no Diário servia para um
registro das ações da pesquisa, mas também como uma oportunidade metalinguística para se
pensar o trabalho do ator – e, mais especificamente, construções pessoais acerca deste assunto,
como uma oportunidade de conhecer melhor os procedimentos que se convergem em mim. Todo
este processo desemboca fortemente nas contrapartidas oferecidas neste projeto, que buscam
democratizar o acesso à pesquisa e partilhar algumas considerações e procedimentos criados.

A primeira é o Diário de Processo, um projeto gráfico em formato de livreto com as
trajetórias contidas no Diário de Bordo - entrelaçando as referências teóricas, experimentações
práticas e relatos numa impressão que será doada ao acervo da Biblioteca do Instituto de Artes e
ao Laboratório de Dramaturgia e Escritas Performativas, além de ser disponibilizado
gratuitamente à quem se interessar. Já a segunda são os Convites à Sensibilização, uma série de
cinco episódios que visam a produção de roteiros sonoros que propiciem à experimentação
laboratorial a partir do imaginário construído ao longo da pesquisa, guiando-se pelos eixos da
nervura da ação, citados acima, a partir da linguagem do podcast e liberados gratuitamente nas
plataformas sonoras.
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Um lembrete

“A radicalidade e a força da escolha criativa é escolher sem excluir, seja o que for”
(LAZZARATTO, 2010, pg. 60) / Observar o corpo, pelo menos, no início e ao findar o dia /
Mirar o corpo como quem vê, verdadeiramente / Enxergá-lo sem usar os olhos, fitá-lo com ele
mesmo / Em certo momento, sentir o ar em contato com a pele – denunciando que o corpo é
tridimensional, que ocupa volume. (09/05/2022)
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