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É a matemática que se abraça com a filosofia.  

Acho que na voz a gente procura essa matemática quântica, sabe? Essa matemática 

filosófica em que o ator não é métrica e nem emoção pura, mas se torna poesia. Mesmo 

porque, o teatro trata do inefável, daquilo que se simplesmente for dito, morre. Por isso, 

precisa aprender a dizer o que tem que ser dito como um xamã, mas com a precisão de um 

cirurgião. 

Daniel Alberti 
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Resumo 

 

O trabalho visa investigar a proposta pedagógica vocal de Daniel Alberti, através da 

observação participante de suas aulas durante a oficina “Voz para o Ator”, em 2012; de uma 

re-experienciação da oficina em 2013; e de uma entrevista com ele, para o Trabalho de 

Conclusão de Curso de Licenciatura em Artes Cênicas. O foco desta pesquisa é analisar 

uma das matérias basilares da pedagogia vocal – a respiração. O intuito é descrever a parte 

da oficina sobre voz que corresponde ao elemento respiração e refletir sobre a lógica 

pedagógica que rege a oficina. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

This paper aim to investigate the vocal pedagogical of Daniel Alberti, through a 

participant observation of his classes during the workshop “Voice to the Actor”, in 2012; 

through reexperimentation of the workshop in 2013; and an interview with him, for the 

Conclusion Course Paperwork in graduation in Performing Arts. The point of this research is 

to analyse one of its basic themesof the vocal pedagogical – the respiration. The intention is 

to describe the part of the workshop that refers to the element respiration and to reflect 

about the pedagogical logics that conduct the workshop. 
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Introdução 

 

Alguns trabalhos nos fazem pensar; outros, além de estimular a razão, fazem-nos 

agir; mas existem uns poucos que conseguem nos tocar. Desde que entrei no 

Departamento de Arte Dramática da UFRGS em 2010, um universo de descobertas se fez 

diante de mim – o trabalho do ator ia muito além do que imaginava e eu me via envolta 

nesse universo de teorias e práticas que, aos poucos, foram fazendo cada vez mais sentido 

no meu percurso como atriz, além de me dar conhecimentos para escolher ir além das 

fronteiras dela mesma. 

Conforme se dava meu refinamento artístico, pude ir percebendo que, em geral, 

havia problemas com relação à voz do ator em trabalhos de interpretação dentro e fora do 

DAD, e isso me intrigava. Ainda não entendia o problema, mas sentia que faltava algo que 

me tocasse. Mesmo após as aulas práticas de voz no Departamento ainda não conseguia 

identificá-los tecnicamente. Em busca de aprender mais sobre essas questões, em 2012, 

durante o segundo semestre do ano, participei como aluna de uma oficina de estudos sobre 

voz para o ator ministrada pelo paulista Daniel Alberti em Porto Alegre. Logo no início do 

processo, percebi um diferencial no que o professor propunha. Nessa oficina, saíamos de 

uma única dimensão e tridimensionalisávamos matérias1 ligadas ao treinamento e a criação 

do ator. Com a expressão tridimensional, quero dizer que aprendíamos cada matéria sob 

múltiplas perspectivas – cada elemento é colocado em contextos diversos (explicitados no 

decorrer desse trabalho) revelando possibilidades novas de expressão a partir dessa 

matéria em questão – o que torna esse um tema que particularmente me moveu ao ponto 

de escolhê-lo como investigação em meu Trabalho de Conclusão de Curso. 

O objetivo geral da oficina “Voz para o Ator” foi trabalhar a palavra. Investigar os 

recursos vocais por meio de improvisos e exercícios específicos; estimular a descoberta de 

potenciais criativos da voz e da palavra, levando o aluno/ator a desenvolver um processo 

autônomo de construção e utilização da palavra cênica. Trabalhar a pontuação, a criação de 

imagens com as palavras, a ação vocal, as ênfases, as atmosferas do texto, o ritmo, o 

registro sistematizado de partitura, os vetores do texto foram algumas das matérias 

abordadas durante a oficina. 

                                            
1
 Gostaria que não se pensasse a palavra “matéria” com o sentido compartimentado que é atribuído 

ao termo na escola regular. A definição que prefiro estaria mais próxima de “substância porosa” a ser 
estudada: eu me aproprio dessa substância e ela se torna parte de mim. No caso da voz, 
poderíamos tomar como exemplo os conteúdos como a pontuação, o volume, a velocidade, o apoio.  
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O trabalho com voz é essencialmente vivido, sentido, experienciado e muito difícil de 

ser descrito. O intuito desse ensaio é escrever algo que sugira ao ator uma direção para 

sensibilizar-se, para ampliar seu potencial vocal e o transporte intuitivamente para uma 

investigação criativa. Através de uma pesquisa de observação participante das aulas de 

Alberti durante a oficina “Voz para o Ator”, em 2012, uma re-experienciação e uma 

entrevista realizada com o ator, ambas realizadas nesse segundo semestre do presente 

ano, pretende-se presentificar em palavras um caminho para atores com algum 

conhecimento vocal seguirem. 

O foco dessa pesquisa se situa na descrição do primeiro tema basilar – a respiração 

– experimentado logo no início das aulas da oficina; o intuito é perceber e relatar alguns 

aspectos da importância da respiração no trabalho vocal do ator, bem como analisar as 

relações de ensino do docente com essa prática atoral.  Foi, também, parte do trabalho 

perceber a função da respiração na relação entre o ator e aquilo que ele diz. Pretendo, 

assim, investigar os caminhos escolhidos pelo professor para alcançar os resultados 

obtidos, analisando sua eficiência para o trabalho do ator. Não se pretende aqui fazer uma 

análise fonoaudiológica sobre as matérias (mesmo nos exercícios ligados aos Jogos 

Fisiológicos). Então, provavelmente, não se encontrarão descritos nesse trabalho os termos 

que são aceitos pela fonoaudiologia, mas sim, explicações e reflexões que liguem as 

matérias às questões pertinentes ao trabalho do ator. 

Buscarei, então, responder à seguinte pergunta: como o processo pedagógico 

utilizado por Daniel Alberti, no que tange à respiração, mobiliza o ator a sensibilizar-se, para 

ampliar seu potencial vocal e o transporta intuitivamente para uma investigação criativa?  

Partindo do pressuposto de que o treinamento é um processo pedagógico, ou seja, 

de aprendizagem, no qual se sai de um ponto e, ao final do processo, se está em outro 

ponto; e admitindo que a oficina de voz da qual participei não foge a essa premissa, parece-

me importante um estudo que busque entender as lógicas desses caminhos usados pelo 

professor, que busque a apropriação da lógica dos exercícios, mais do que simplesmente 

reproduzi-los. Dessa forma seria possível refletir, não apenas sobre os processos 

pedagógicos como também refletir sobre aspectos que podem ter eco em contextos da 

criação teatral. 

O primeiro capítulo é focado na construção pedagógica de Daniel Alberti, buscando 

entender como ele prepara a oficina. Dentro disso, há um sub capítulo, no qual estão 

presentes os conceitos de jogo e os princípios de jogos vocais que articulam, de certa 

forma, com a oficina; e discorrer sobre os caminhos pedagógicos que estruturaram o 

trabalho. 
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No segundo capítulo, primeiro, uma breve consideração a respeito de alguns 

aspectos particulares à respiração; em seguida, descrevem-se os exercícios de respiração 

analisando-os sob a perspectiva do jogo e da sua relevância na construção poética do ator. 

No terceiro capítulo estão presentes as considerações finais. 
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1. Preceitos Pedagógicos 

 

O intuito desse capítulo é esclarecer alguns preceitos pedagógicos que são 

fundamentais para o funcionamento dessa oficina. Através de uma entrevista2 realizada 

com Daniel Alberti e da análise feita sobre os exercícios propostos em suas aulas, buscou-

se entender como ele construiu o curso “Voz para o Ator”, como criar os exercícios para 

essa prática, além de identificar de onde vem parte de seu conhecimento na área vocal. Por 

lidar com partes internas do corpo, das quais se costuma ter pouco domínio, talvez essa 

seja uma das maiores dificuldades no trato com a pedagogia da voz no teatro. Era 

fundamental a presença constante do professor para nos guiar e nos ajudar a perceber 

certas relações. 

Daniel Alberti é ator e pesquisador, estudou no Teatro Escola Célia Helena em São 

Paulo, é formado como ator na Escola de Arte Dramática (EAD), da Universidade de São 

Paulo, em Licenciatura em Artes Cênicas pela Escola de Comunicações e Artes (ECA), 

também da USP.  É da EAD que vem grande parte de seus estudos sobre voz, sendo de lá 

suas principais mestras nessa área - Mônica Montenegro e Isabel Setti. Fez também parte 

de um núcleo de estudo sobre voz para atores, durante dois anos, com Lúcia Helena 

Gayotto, outra importante referência em seu trabalho vocal. É mestre e atualmente está 

cursando o doutorado, ambos pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em 

Artes da Cena; sua dissertação versa sobre um treinamento e criação do ator que o prepare 

e o sensibilize tanto na esfera da teatralidade3 quanto da performatividade4. Viajou por boa 

parte da América Latina, Estados Unidos e Europa, dando cursos variados para atores, 

inclusive sobre voz, e apresentando peças. Conheci Alberti em 2010, em um festival de 

teatro no interior no Rio Grande Sul, e, desde então, chamou-me a atenção seu trabalho 

como ator. No mesmo ano, ele esteve em Porto Alegre para ministrar uma oficina 

                                            
2
 Entrevista realizada no dia 28 de outubro de 2013. 

3
 Nesse texto entende-se que teatralidade é o conjunto de todos os signos e sensações colocados 

em cena que partiram de um argumento escrito. Quer dizer que toda escolha sonora, visual, material 
dão outros sentidos ao texto. A teatralidade seria o “como” se coloca em cena. Está ligada a uma 
lógica temporal; tem forte relação com a representação no sentido de que é uma projeção das 
imagens e dos estados que são as engrenagens ocultas sob os diálogos. 
4
 Performatividade está ligado principalmente ao conceito que Josette Féral defende. Não se utiliza 

da lógica dramática; é o fenômeno em que a forma modela a si mesma e se autoexpressa. O 
performativo é auto-referencial por chamar a atenção aos modos de enunciação. É criador da 
realidade social de que fala seu conteúdo; nesse sentido, são constituidoras de realidade. Produz um 
evento no aqui e agora, individual, imprevisível e irrepetível que se instala e confunde os limites de 
verdade e mentira. O performativo fragmenta a visão temporal pela multiplicidade de respostas 
ocorridas simultaneamente. É, portanto, resultado de fatores espaço-temporais. 
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sobre Viewpoints e, alguns meses depois, sobre “Voz para o Ator”. Percebi, em seu 

trabalho, dedicação e experiência unidas em prol de um ensino minucioso e bem estudado. 

Quando questionado sobre como e de onde vem seu conhecimento na área vocal 

ele afirma que desde que era muito novo sempre se interessou pelas questões relativas à 

palavra, à fala, à voz, às possibilidades da voz 

  

Então, foi sempre uma coisa que eu pesquisei, já desde o início quando eu 
comecei a fazer teatro. Posso dizer que eu tive duas grandes mestras na 
Escola de Arte Dramática, que foram a Isabel Setti e a Mônica Montenegro, 
que foram as principais professoras de voz que eu tive e que fizeram 
ampliar muito do que eu já sabia. Mas eu também tive outros professores 
como Lúcia [Lúcia Helena Gayotto], Cacá Carvalho, tive contato com 
algumas pessoas que trabalham com as técnicas do Roy Hart [Gina Monge 
e Paula Molinari] e, além disso, sempre fui trabalhando sozinho. (PEREZ, 
em entrevista realizada para autora em 28/10/2013). 

 

Com relação a suas principais mestras, Alberti afirma que Mônica Montenegro é 

responsável pelo conhecimento técnico fisiológico, portanto, mais racional. Ela tem uma 

formação que vem da fonoaudiologia relacionada com o tempo que ficou responsável pela 

preparação vocal no CPT sob a orientação de Antunes Filho. Por causa disso, o trabalho 

dela também utiliza o princípio de isolar os elementos. O funcionamento do método de 

Montenegro, em parte, possui afinidades com o de Lúcia Helena Gayotto5 (1997), que 

estrutura seu trabalho sob a ótica de Laban e a Coreologia6. Gayotto fala sobre a ação 

vocal e uma abordagem a partir de conceitos do estudo do movimento. Isso é 

potencializado, segundo Alberti, pela Mônica Montenegro, que seria intuitivamente mais 

ligada a essa lógica do movimento vocal. Enquanto que Isabel Setti, egressa na Escola de 

Arte Dramática, desenvolveu seu trabalho de maneira mais autodidata sobre a sensação, 

sobre as imagens das palavras, sobre como a pessoa toca as palavras e elas tocam a 

pessoa; sobre como deixar que a sensação das palavras mova a pessoa – a partir do 

contato com especialistas, principalmente com Theophjl Maier7. Então, percebe-se que há 

uma diferença grande entre as duas, nesse ponto: Mônica Montenegro é muito mais ligada 

ao funcionamento esquemático da fisiologia implicada na produção vocal, enquanto que 

Isabel Setti tende a fazer com que a pessoa se perceba e perceba nela mesma as palavras. 

                                            
5
 Lúcia Helena Gayotto é atriz e professora de expressão vocal. 

6
 Laban dedicou sua vida a conhecer as leis que regem o movimento humano o levou ao 

desenvolvimento de um método científico de estudo a que ele chamou de Coreologia. 
7
 Somente foram encontradas informações sobre Maier em língua estrangeira alemã. 
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Alberti defende que o trabalho do ator está, de certa forma, vinculado a uma 

buscação8 de si, que tem relação com o cuidado de si estudado por Foucault (2006). É um 

trabalho de liberar partes enrijecidas do corpo como um todo, tirar cascas, libertar-se de 

traumas e travas que, ao longo da vida, vai-se adquirindo. Isso não está relacionado com 

terapia, mas com um trabalho de sensibilização da propriocepção; de percepção dos vícios, 

dificuldades, facilidades que o ator tem em seu trabalho. 

 

É questão de ir ao encontro ao seu humano, se buscar como ser humano. 
Aquela famosa frase “canta sua aldeia que você canta o mundo” tem a ver 
com isso. Então, conheça sua aldeia, cante a sua aldeia. E sua aldeia é seu 
corpo, é essa a aldeia em que você mora. E para você cantar essa aldeia, 
você precisa conhecer ela profundamente. Conhecer não biologicamente, 
mas conhecer nesse lugar do sensível. É preciso perceber o que acontece 
com determinada tensão, o que isso muda no seu corpo, o que muda 
quando você está em uma determinada situação. (PEREZ, em entrevista 
realizada para autora em 28/10/2013). 

 

Alberti tem como investigação pessoal se aperfeiçoar como ator. Para tanto, cria 

exercícios para si que aproveita para testar nas aulas que ministra. Da mesma forma, as 

aulas que ministra sugerem a ele outros exercícios para os alunos, que depois utiliza 

consigo próprio. “E eu estou procurando isso em mim, porque meu trabalho, mais do que 

dar aula, é ser ator. Dar aula é uma maneira de eu aprender como ator. É esse 

conhecimento sobre mim que me faz entender o que está acontecendo no outro” (PEREZ, 

em entrevista realizada para autora em 28/10/2013). Por isso, boa parte de seus exercícios 

são criação própria.  

O professor foca a organização de suas aulas em ampliar a percepção do como 

chegar à determinada matéria, além de refinar sua capacidade de perceber o que acontece 

quando está ou não funcionando um exercício para uma pessoa. O professor tenciona 

ampliar a visão sobre os caminhos possíveis para se chegar a determinado elemento. Por 

isso, “ao dar aula, antes de você transformar o outro, você se transforma” (PEREZ, em 

entrevista para a autora em 28/10/2013). Acredito que o refinamento da percepção é muito 

importante para voz, tendo em vista que o trabalho vocal acontece dentro do corpo. Não se 

vê fisicamente o que a pessoa está fazendo, só se percebe o resultado. Por isso, é ele que 

revela quando está ou não acontecendo determinado reação. 

                                            
8
 Buscação (PEREZ, 2013) significa uma busca contínua do ator, que nunca tem fim, pois é uma 

ação em si. 
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Outra característica percebida na pedagogia de Alberti é a busca de caminhos para 

ensinar a partir da resposta vinda dos alunos e cria exercícios particulares para cada 

pessoa. Ao confrontar a entrevista realizada com a análise dos exercícios propostos durante 

a oficina, pude constatar que, ao propor jogos, Alberti percebia, através das respostas dos 

alunos, a dificuldade ou a facilidade de cada participante, ou ainda, padrões adquiridos por 

eles ao longo de seus trabalhos como atores. A partir dessa percepção, Alberti podia criar 

exercícios que pudessem ajudar a quebrar esses padrões adquiridos, auxiliar nas 

dificuldades encontradas pelos alunos e potencializar as facilidades.  

Foi possível inferir algumas características dos exercícios que possibilitam trabalhar 

determinada matéria sob diversos pontos de vista. Primeiramente, eram exercícios 

realizados para isolar um elemento, a fim de que se conseguisse trabalha-lo de uma forma 

mais direcionada. Era possível experimentar um elemento pela capacidade oposta, pelo 

caminho inverso (ex.: respirar muito rápido, então, no exercício seguinte, a regra poderia ser 

respirar muito devagar). Isso, também, era uma maneira de ampliar as possibilidades de um 

mesmo elemento. Outro caminho era fazer um elemento interagir com outro, para colocá-lo 

em contato com elementos parecidos ou bastante diferentes desse primeiro. Podia-se, 

também, levar um elemento ao seu limite, com a finalidade de aprofundar mais nele (que é 

diferente de trabalhá-lo pela capacidade oposta, que não necessariamente exige um limite). 

Ou ainda, era possível colocar um elemento fora do seu contexto (mudar onde ele costuma 

acontecer), a fim de que se percebam novas possibilidades para fazê-lo e certos padrões. 

Também havia exercícios para tirar as tensões que apareciam nos corpos dos alunos 

durante um exercício, a fim de liberar o fluxo de energia. E exercícios de induzir a pessoa a 

entrar em conexão com o outro e com o que está fazendo. “Então, em vez de procurar o 

como se faz, eu procuro o COMO como se faz” (PEREZ, em entrevista realizada para 

autora em 28/10/2013). Podem existir outras lógicas ainda, mas as principais notadas foram 

essas. 

Lidar com imagens e imaginação foi um caminho escolhido nessa oficina que visava 

à criação de diversas maneiras de abordar uma matéria para torná-las conscientes em 

nossos corpos. Alberti crê que um bom trampolim para o imagético é o jogo por ser mais 

fácil de os participantes da oficina acessarem os elementos. Nesse contexto, o jogo tem 

papel fundamental na construção de um caminho rumo à propriocepção vocal sendo um 

dos principais preceitos pedagógicos que regem a oficina. 

 

Os jogos levam a perceber qual é maneira que o aluno lida com problemas, 
que me sugere pistas para entender qual caminho que devo utilizar com 
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aquela pessoa. Também é uma maneira de tornar menos maçante o 
treinamento de uma coisa que é muito enfadonha (PEREZ, em entrevista 
realizada para autora em 28/10/2013).  

 

 

 

 

1.1 Jogos 

 

Fez-se necessário um breve relato a respeito de alguns elementos pedagógicos que 

foram basilares durante toda a oficina. O quesito jogo ganha um destaque especial nesse 

texto, pois ele tem importância fundamental no aprendizado da prática vocal escolhida. 

Como foi dito, acredita-se que o jogo pode ser um caminho o que contém a força que vem 

de Apolo com a força que vem de Dionísio. O intuito é integrar alguns conceitos sobre jogo 

a fim de que se consiga fazer ver qual tipo de jogo se alia a esse trabalho, bem como 

esclarecer algumas das convicções sobre o fazer teatral que condizem com essa escolha. 

O jogo acontece em uma zona intermediária entre o sonho e a realidade; um espaço 

potencial que pode ser definido como um campo de experimentação criativa. O jogo tem 

seu próprio espaço-tempo e estimula a adaptação às situações. Pode-se dizer que o jogo 

simula uma situação cênica e exige respostas imediatas e espontâneas do ator, 

constituindo, assim, uma forma de exercitar a ação do ator, nesse caso, com o foco vocal 

na respiração.  

 

O aumento da capacidade de jogo começa com a aceitação da experiência 
sensível e sua aptidão de levar em conta um movimento em curso, de 
assumir totalmente sua presença real, sem memória aparente do que se 
passou e sem antecipação visível do que irá ocorrer no instante seguinte. 
Esta capacidade se apoia na disponibilidade e no potencial de reação a 
qualquer modificação, ainda que ligeira, da situação (RYNGAERT, 2009, p. 
37). 

 

O jogo é uma abordagem que potencializa a aprendizagem. Diversos autores da 

pedagogia estudam a lógica do jogo como um facilitador de processos educacionais. O fato 

de existir um desafio em que o jogador pode se arriscar sabendo que, no fim das contas, 

não perdeu nada, possibilita o estabelecimento de um estado de jogo que contêm 
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concentração, engajamento, disponibilidade, esforço em prol de um objetivo, tudo isso com 

o prazer do brincar. Como lembra Alberti (2013), a origem da palavra brincar9, tem a mesma 

origem que a palavra vínculo. Então, criar vínculo pode ser um pressuposto do brincar. 

Da mesma forma, o teatro se particulariza perante outras artes pelo fato de 

acontecer ao vivo, criar vínculos entre os atores e entre atores e público com o jogo de 

cena. Também a estrutura do teatro é baseada no jogo porque envolve disputas, envolve o 

faz de conta, envolve regras que formam convenções cênicas. Assim como o teatro contém 

elementos pertinentes ao jogo, o trabalho dos atores também pertence a essa mesma 

lógica. Pelo menos, desde o primeiro sistema de preparação de atores, se utiliza 

procedimentos de jogo para trabalhar o ator para a realidade cênica. O “se mágico” de 

Stanislavski (1964) poderia ser um exemplo do caráter lúdico utilizado nos processos 

pedagógicos de interpretação teatral. Ele seria a forma de o ator acionar sua imaginação e 

ela, por sua vez, o levar para as circunstâncias do personagem. Durante uma improvisação, 

o “se” é o que torna possível o ator acessar a sua imaginação e agir com fé cênica, 

semelhante à brincadeira do faz de conta das crianças. O fato de improvisar de acordo com 

o “se eu estivesse nessa situação o que eu faria”, coloca o ator na circunstância da cena, na 

intencionalidade do agir em relação ao que acontece no palco. Assim como o “se mágico”, 

diversos elementos técnicos de atuação, tanto em Stanislavski quanto em outros autores, 

são trabalhados dentro de lógicas de jogo. Isso ocorre porque os elementos nada mais são 

do que novas regras que instituem um modo de fazer. Além disso, em geral, são 

trabalhados no contexto da improvisação, que, por si só, é um jogo de regras, por fim, o 

aprendizado de tais técnicas é facilitado pelo caráter pedagógico que carrega o jogo, como 

já foi explicitado anteriormente. 

 

Nesse tipo de processo efetiva-se a passagem do jogo dramático subjetivo 
para a realidade objetiva do palco. Em oposição à assimilação pura da 
realidade ao eu, o jogo teatral propõe um esforço de acomodação através 
da solução de problemas de atuação. (PEREZ, 2013, p. 69) 

 

Quando o ator está em estado de jogo, ele está improvisando, está respondendo ao 

que acontece no aqui-agora do ato teatral. Todos os modos de criação passam, de alguma 

maneira, pela improvisação (até mesmo os mais tradicionais, segundo Chacra [1983]). Por 

isso, a improvisação também é um procedimento que busca novas/diferentes respostas 

                                            
9
 Brincar tem origem latina. Vem de vinculum que quer dizer laço, algema, e é derivado do verbo 

vincire, que significa prender, seduzir, encantar. Vinculum virou brinco e originou o verbo brincar, 
sinônimo de divertir-se. 
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para um fazer e tem uma função importante dentro do teatro. Porque, como afirma Alberti, 

como o jogo, 

 

O teatro improvisacional requer relacionamento de grupo muito intenso, 
pois é a partir do acordo e da atuação em grupo que emerge o material 
para as cenas e peças. No processo de construção de linguagem, os 
jogadores estabelecem com seus pares uma relação de trabalho, 
combinando a imaginação com a prática e a consciência na observação 
das regras do jogo teatral. (PEREZ, 2013, p. 71) 

 

A improvisação promove o dinamismo entre o imprevisível e o programado, e tem 

foco no domínio da vivacidade do acontecimento teatral. É a improvisação que dá 

provocação, que estimula o ator. É ela que institui o jogo. 

Os componentes mentais, físicos e emocionais do corpo e da voz do ator têm que 

aparecer em ações definidas, em formas dotadas de sentido no espaço. Esse sentido é 

determinado pela lógica interna das improvisações ou de temas definidos anteriormente. 

A espontaneidade e a momentaneidade da improvisação impele o ator a não se fixar 

em padrões adquiridos, mas ficar alerto para a dinâmica das relações dos signos corporais 

e vocais na interação e comunicação entre corpo, voz e ambiente em um ato de entrega. A 

partir disso o ator pode se atentar para a dinâmica das relações do ator com o jogo e com 

outros atores. Pode estabelecer uma relação de aprendizagem entre seu corpo e o 

ambiente do jogo. 

Como já foi dito, improvisar requer imaginação e um estado de urgência, que são 

garantidos pelo jogo. O ator vive da improvisação e da espontaneidade, mas ao mesmo 

tempo em que tem que ser espontâneo, tem que ser controlado. A regra vem como um 

possível controlador da espontaneidade, um toque apolíneo que gera fluxo dionisíaco. A 

improvisação parte de uma regra, de uma ordem, um tema (como nos Jogos Teatrais de 

Spolin [1978], por exemplo), ou ainda, quando a improvisação é livre, as regras são 

estabelecidas durante o jogo. As limitações dentro do ilimitado campo de ação que a 

improvisação tem podem partir tanto do instrutor quanto do próprio ator, mas principalmente 

da cena. A improvisação é a arte de responder ao que lhe é dado, de responder às 

necessidades do momento, do que a cena pede. Portanto “pode-se fazer tudo, mas não se 

pode fazer qualquer coisa” (PEREZ, 2013, p. 62). 
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A improvisação teatral é fundada na espontaneidade, como fenômeno 
psicológico e estético. É o fator que faz parecerem novos, frescos e 
flexíveis todos os fenômenos psíquicos e teatrais, dentro de um universo 
em que tem lugar a mudança e a novidade. É exatamente esse aspecto 
que confere à improvisação o seu caráter de “momentaneidade” no qual se 
assentara todo e qualquer ato teatral (CHACRA, 1983, p. 45). 

 

O treinamento vem com a responsabilidade de abranger o estado de jogo e o estado 

de re-experienciação (que é o trabalho de manter algo repetido com o frescor como o de 

algo feito pela primeira vez). Nisso, pressupõe-se dois caminhos que se complementam. No 

primeiro, o ator trilha o caminho passivo em que absorve e adapta organicamente condutas 

para incorporar ao seu repertório artístico, conduzindo a variações do comportamento 

cotidiano. No segundo, a utilização de técnicas corporais e vocais que propiciam uma 

disposição corporal e vocal distinta das usadas na vida cotidiana para artificializar ou 

estilizar o comportamento do ator. O constante exercício dos atores deve ser encarado 

como uma construção de um conhecimento prazerosa que, aos poucos, se torna parte do 

corpo.  

Sob meu ponto de vista que o ofício do ator é transformar-se. O ator pode se munir 

de diversas técnicas e exercícios, mas pode ter como finalidade algo maior que uma 

habilidade conquistada, pode buscar uma transformação de si, um cultivo de si. A técnica10 

pode ser vista como um capacitador para o ator perceber seus vícios, dificuldades, 

facilidades e um potencializador capaz de ampliar e perceber as novas possibilidades 

expressivas com o foco na construção poética. Nesse sentido, a aprendizagem tem relação 

com o cuidado de si, na qual 

 

O “eu” não deve ser entendido nesse olhar pautado na hermenêutica do 
sujeito como objeto de culto, mas sim, como objeto de trabalho. Cuidar de 
si vem ao encontro de alguns preceitos morais que o ator carrega consigo 
que regem que o “correto” é uma preocupação com o outro, com o coletivo, 
e ainda, com o resultado (PEREZ, 2013, p. 34). 

 

                                            
10

 O liame entre arte e técnica praticamente não existe, pelo menos etimologicamente, já que a 
palavra arte – do latim ars – corresponde à grega que foi, muitas vezes, traduzida simplesmente por 
técnica. A tradução de sua correspondente grega para ars põe todo o significado centrado na téchne. 
Hoje em dia, termos como a arte da culinária, a arte do boxe são oriundos desse sentido romano de 
saber fazer. O fazer diz respeito às formas, à unidade orgânica. 
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Nesse exercício de treinar cabe destacar a importância que o sentido traz no 

trabalho atoral em seu refinamento artístico. Segundo Bonfitto11 (2005), o sentido diz 

respeito ao processo de conexão entre as dimensões interior e exterior do ator, 

desencadeado a partir da execução de suas ações, envolvendo tanto o ator quanto o 

espectador. Esse sentido que conecta o interior com o exterior é disparado por uma 

intenção que carrega uma relação entre o sujeito e o ambiente, objetos, outros atores, 

espectadores. Já a intensão se refere à seleção de tais ações, também sendo de 

fundamental importância no treinamento.  

 

Desse modo, os processos intensionais adquirem um valor específico, na 
medida em que nos fazem perceber um caminho, nos mostram a existência 
de possibilidades que podem estar envolvidas no processo de instauração 
de sentido. (BONFITTO, 2005, p. 27) 

 

Com relação ao estar em estado jogo, proposto no treinamento, significa estar 

conectado (vinculado) a algo ou a alguém, como já foi dito. Se o jogo estaria centrado no 

vínculo, ele seria como um fio tensionado que liga uma pessoa a outra e as mantém em 

relação. Ou seja, quando alguém diz ou faz algo, lança um fio que a conecta a alguém, esse 

fio pode ser rompido ou afrouxado quando o que é dito ou feito é “falso”, sem 

intencionalidade. Isso diz respeito a manter-nos atentos e verdadeiros no que estamos 

fazendo; manter-nos vivos, presentes no aqui-agora do ato teatral. É o desejo de dizer algo 

que nos conecta e faz-nos ser verdadeiro. Durante a descrição dos exercícios estarão 

presentes alguns exemplos que clareiam essa ideia. 

 

 

Ao conhecer a rede complexa de conexões em que consistem seus atos, o 
ator pode compreender mais amplamente seus processos de apreensão e 
conhecimento do mundo e de si mesmo, atento às questões referentes à 
inseparabilidade entre corpo, mente e cérebro e os estados de consciência 
(NUNES

12
, 2003, p. 132). 

 

                                            
11

 Matteo Bonfitto é mestre em Artes pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo, e doutor pela Royal Holloway University of London - Inglaterra. Atualmente, é Professor Livre-
Docente do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Campinas. 
12

 Sandra Meyer Nunes é Nunes é professora do curso de Bacharelado e Licenciatura em Teatro e 
do programa de Pós-Graduação em Teatro, ambos da Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Doutora em Artes, Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
desenvolve pesquisas na área de dança e teatro. 
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Também a escuta tem papel importante em relação ao conectar-se. Segundo Alberti, 

o trabalho vocal é essencialmente um trabalho de escuta – de escuta de si e de escuta do 

outro. Os jogos escolhidos por ele têm como regra implícita esse conceito. A escuta aqui diz 

respeito a buscar níveis mais refinados de atenção em uma super percepção. Ao tematizar 

a escuta em seu trabalho, Alberti organiza exercícios que envolvem o estar atento a si e ao 

meio em uma conexão integralizante entre corpo, ambiente e instante. A sensibilização da 

escuta intensifica a espontaneidade consciente. 

A sensibilização dessa escuta é um processo que nos torna abertos para nos deixar 

afetar e agirmos – o conatus que Espinosa propõe. Como reforça Ferracini13: 

 

A ação deita no afeto que alimenta o próprio afeto e o diferencia em sua 
micropercepção que, por estar diferenciado, re-produz outra ação pelo 
afeto micro-diferenciado. Espinosa chama de conatus essa intersecção 
entre afeto-ação. Conatus poderia ser traduzido por esforço (segundo 
Hardt) o que nos dá uma noção de produção, experimentação, empenho de 
execução, comprometimento de práticas (FERRACINI, 2009, p. 127). 

 

Esse conceito está relacionado ao processo de esvaziamento do corpo, limpeza dos 

vícios que povoam o corpo cotidiano, para buscar uma disponibilidade física capaz de 

mergulhar em seu próprio interior e imagens. É o estado em que o ator se encontra aberto 

para afetar-se e reagir a estímulos, tanto de outros atores, como do texto e do público; o 

ator operando no instante vivido em processo de criação e de comunicação com o público. 

Ou ainda, pode referir a uma “vigilância atenta, em que a escuta ocupa um papel 

fundamental, nos insere no contexto [da improvisação]. [...] refere-se à vigilância que nos dá 

prontidão para agir e reagir a qualquer instante” (BACKES14, 2010, p. 99). 

Uma vez que um dos intuitos da oficina de voz foi criar subsídios para o ator 

conseguir ser mais verdadeiro em cena, estar de acordo com a intencionalidade desejada, 

fez sentido pensar em improvisações que colocassem o ator em estado de jogo. O jogo 

propõe um engajamento real para a solução de um problema. Em geral, estar verdadeiro 

em cena acontece por a interpretação estar centrada na forma, sem um impulso que gere a 

                                            
13

 Renato Ferracini é ator e pesquisador e atualmente Coordenador do LUME - Núcleo interdisciplinar 
de Pesquisas Teatrais da Universidade Estadual de Campinas. É professor e orientador no Programa 
de Pós-Graduação em Artes da Cena da UNICAMP. 
14

 Laura Backes é bacharel em artes cênicas (em interpretação teatral) e mestre, ambos, pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, é professora substituta do Departamento de 
Artes Cênicas da UFRGS, na área de corpo e voz, e também no curso de formação da Casa de 
Teatro, de Porto Alegre. 
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ação do ator. O jogo faz com que ele tenha a necessidade real. Seu foco sai da forma e vai 

responder à regra que gera o impulso e que indiretamente leva à forma no fazer de 

verdade. O importante do jogo em relação ao estudo dessa oficina vocal é que se perceba o 

caráter de diversão que ele oferece num mundo irreal, lúdico. O aprendizado do falar de 

verdade, entre outros ganhos, vem indiretamente na busca pelo prazer no ato de jogar. 

Ainda com relação ao trabalho vocal aqui analisado, o jogo, além de desempenhar 

as qualidades até agora expostas, multiplica as relações com o mundo, flexibiliza as 

reações contra a rotina, desenvolve a capacidade de redescoberta, estabelece relações de 

grupo, possibilita experimentação e o desenvolvimento, possibilita a entrega aos desafios 

propostos e aumenta a capacidade de comunicar. 

Outro ponto importante é que durante a oficina de voz, Alberti sempre nos incitava a 

estarmos em conexão com quem e com o que estávamos fazendo (de acordo como o termo 

foi definido anteriormente) colocando a conexão como parte da regra. O estar em relação a 

algo ou a alguém tem relação com a comunicação. O que se está comunicando quando se 

diz ou faz algo e ainda, como se consegue repetir isso infinitas vezes com a mesma 

sensação de espontaneidade que o jogo improvisado permite? O fato de ter que se repetir 

determinado texto ou ação diversas vezes adormece o sentido do que se está fazendo ou 

falando desconectando a pessoa, tirando-a do estado de jogo e consequentemente da 

relação, da comunicação. Essa resposta foi trabalhada paulatinamente durante as 

improvisações da oficina, através de exercícios em que se mostrava ao aluno quando ele 

saía do estado de jogo ou quando ele estava fazendo por fazer – adormecido pela 

repetição. Exercitar a permanência em estado de jogo é buscado pelos atores através de 

um treinamento constante.  

O objetivo da improvisação nesse trabalho vocal é buscar a sua ação, tentando 

resolver o problema gerado pela regra através da ação com um equilíbrio entre a 

espontaneidade manifestada através da imaginação do ator, o que ele comunica e a 

artificialidade da forma artística. Esse caráter espontâneo e momentâneo que a 

improvisação tem, foi buscado durante a oficina de voz. Como já foi dito, a repetição acaba 

com a espontaneidade da cena; um texto que vem de fora, (escrito por outro, que não parte 

do próprio ator) também pode carregar consigo o traço da desconexão, da não apropriação 

do que está escrito e consequentemente da não comunicação. O processo foi reaprender a 

jogar com texto, a improvisar de verdade com ele, usando-o como parceiro de jogo, para 

resgatar esse caráter espontâneo e momentâneo da improvisação. O treinamento vem 

nesse trabalho vocal como uma busca porosa de investigação profunda que está focado na 

sensibilização de um ator, que representa ou interpreta, mas, que atua. Portanto, não basta 
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que o ator apenas aprenda novas técnicas e consiga dominar elementos que antes não 

conseguia. O mais essencial é que ele consiga apropriar-se de tais elementos e que eles 

estejam presentes em sua criação teatral, por isso, o jogo é tão fundamental.  

 

 

 

 

 

1.1.1 Os Jogos Vocais 

 

Cada aula de Alberti durante a oficina realizada em 2012 era construída com base 

nos conceitos dos Jogos Vocais. Esses Jogos Vocais ele veio a conhecer ao ler a tese de 

Janaína Martins (2008), professora doutora da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), sobre as ressonâncias vocais aplicadas a esses jogos. A apropriação de Alberti 

aos conceitos de cada um dos três tipos de jogos levou-o a reorganização da sequência dos 

próprios exercícios e criação de novos exercícios ou derivados das práticas utilizadas antes 

de conhecer tal teoria. A relevância da utilização desses três conceitos está em clarear pelo 

menos três abordagens distintas facilitando aprender cada elemento sob perspectivas 

diferentes, sempre voltando cada um deles em direção à criação do ator. 

A proposta dos jogos de improvisação vocal é justamente a de sair de padrões 

habituais que não permitem a expressividade e poder experimentar novas possibilidades 

com a voz. 

 

Há, no jogo vocal de preparação corpórea, a liberdade da pesquisa, de 
improvisar, de possibilidades de soar a palavra nas dinâmicas do corpo, de 
inventar combinações de formas de movimento sonoro para o texto cênico. 
Na ampliação do potencial criativo, os jogos de improvisação trazem o foco 
do corpo para a percepção de si, do perceber-se fazendo e sendo, tendo 
como desafio o quebrar condicionamentos de movimentos que impedem o 
fluxo orgânico da voz (MARTINS, 2008, p. 29). 

 

Os jogos vocais podem ter seus princípios baseados em três aspectos: fisiológicos, 

energéticos ou imagéticos. Cada um dos três tipos de jogo têm suas próprias 
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características, contudo são interdependentes e complementares, ou seja, enquanto se 

trabalha com o foco em um dos jogos vocais, acaba-se exercitando os outros dois ou o 

próprio jogo culmina nos outros dois.  

Os jogos fisiológicos são baseados na anatomia e no funcionamento do corpo. A 

partir desses princípios, podem ser desenvolvidas metodologias e técnicas vocais para a 

ampliação e aprofundamento da consciência criativa vocal do corpo. Os jogos vocais 

baseados nos princípios fisiológicos do funcionamento do sistema fonador contribuem para 

o desenvolvimento da consciência a partir da organicidade integrada do corpo em sua 

totalidade. Esse jogo tem relação com as peripécias que se pode fazer com a voz, a sua 

flexibilidade, como: fazer dois ou três sons ao mesmo tempo com a boca, o trabalho com os 

harmônicos, a extensão vocal, velocidade articulatória, o domínio das ressonâncias, a 

ampliação do volume, etc.. 

O foco desses jogos está na respiração, na ressonância, nos apoios-corpóreos, nas 

tonicidades, nos eixos de equilíbrio, nas relações das dinâmicas de movimento do corpo 

com a vocalização. 

Os jogos fisiológicos podem ser praticados nas  

 

Técnicas vocais de aquecimento vocal; de relaxamento vocal; de 
respiração; de postura; de apoio vocal; de sustentação da voz; de 
suavização do golpe de glote; de abertura da laringe; de fortalecimento da 
musculatura da língua; de projeção da voz; de ressonância; de altura vocal; 
de flexibilidade vocal; de articulação precisa; de sensibilização auditiva; de 
vocalização em escalas musicais; de ritmos da fala; de desaquecimento 
vocal, entre outras, são fundamentadas em princípios fisiológicos que se 
tornam efetivos a partir do modo singular de organização de cada corpo 
para o impulso criativo vocal (MARTINS, 2008, p. 27). 

 

Já os jogos energéticos trazem à consciência o poder criativo da voz como energia 

sonora, frequências vibratórias que preenchem as palavras com intencionalidades que 

vibram em expressão, comunicabilidade e interação com o meio. 

“A voz é energia sonora, compõe-se de frequências vibratórias fisiologicamente 

geradas pelas pregas vocais e energeticamente geradas pela intencionalidade dos 

sentimentos” (MARTINS, 2008, p. 27). Os princípios energéticos dos jogos vocais trazem à 

consciência o poder criativo do fluxo da energia do som no espaço interno do corpo e em 

relação com a expressão comunicativa com o outro – ator, espectador, cena. 
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O foco prático é o lançamento de energia, a composição do campo sonoro, a criação 

da atmosfera sonora através das frequências vibratórias da voz, a transição e o 

estabelecimento de estado. 

Por sua vez, os jogos imagéticos são relacionados ao espaço-tempo povoado pela 

ludicidade, que perpassa o poder criativo da imaginação. “No jogo vocal as dinamizações 

das possibilidades criadoras da corporeidade da voz são geradas pelas relações imagéticas 

das circunstâncias dadas, do contexto e da situação cênica proposta” (MARTINS, 2008, p. 

28). 

Os jogos imagéticos têm foco nas circunstâncias, no contexto, na situação, nas 

intenções e objetivos do personagem e do texto cênico. Esses são os jogos de criação de 

cena. São jogos e exercícios que partem da situação. Ao partir das situações, do contexto 

“esta rede de forças que atravessam a paisagem da cena – permite-se o estar aberto às 

coincidências, à serendipidade (as descobertas que podem ser proporcionadas pelo 

acaso). Estar aberto às oportunidades que a fortuna lhe trouxer” (BACKES, 2010, p. 98).  

 

O jogo vocal é um território de observação do corpo em ação, uma 
observação não de hegemonia do mental racional, mas sim uma percepção 
sensitiva. A consciência criativa está na sabedoria do corpo; basta que se 
fique atento aos sinais que este irradia, a partir das sensações e das 
percepções da energia interna, sinais gerados naquele instante da 
vocalização, trazendo a experiência para a plenitude da corporeidade em 
ação (MARTINS, 2008, p. 29-30). 

 

Os companheiros de jogo são necessários e bem-vindos. O jogo se dá na relação 

entre os atores e a cena mesmo que o exercício seja feito cada um por si, pois está em 

relação com os outros no espaço e, por intermédio dos sons que cada um faz em sua 

busca, há interações. 

 

Durante o jogo, por mais que cada aluno esteja na sua investigação 
individual, o ambiente sonoro que ele está inserido influencia sua criação, 
pois o jogo se faz na relação com o outro e com o ambiente. Nas interações 
sonoras, a consciência criativa envolve escutar a si e ao outro, escutar os 
sons e os silêncios que permeiam as palavras, e quais as influências 
destes sons na sua própria criação, dentro desta teia sonora de relações 
que se estabelece no jogo (MARTINS, 2008, p 30). 
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Um dos desafios no jogo está no conhecer-se e reorganizar o corpo para a arte 

vocal, percebendo, no instante em que se improvisa, como está: a respiração fisicamente 

(se falta ar durante a fala, se usa predominantemente a respiração superior, se usa o ar de 

reserva), o foco de ressonância, a projeção vocal (se usa o apoio respiratório), a mobilidade 

da boca, os apoios corpóreos, a vibração da voz, as sensações, os pensamentos, o 

despertar do imaginário corpóreo, as transições, os estados, a intencionalidade na troca 

com o colega, a influência dos sons do ambiente em si, a influência dos sons vocalizados 

por si no ambiente. Tais observações do corpo em ação permitem as descobertas de 

padrões usados, bem como são um meio para se conseguir perceber quando se está ou 

não se está respondendo ao jogo, em relação com o outro e com a cena e como repetir isso 

de verdade, organicamente. Além de abordar recursos específicos que dizem respeito à voz 

e à configuração sonora e rítmica da palavra, importa situar a relação entre o ator e aquilo 

que ele diz, definindo como ele se relaciona com o que diz e com quem escuta. 

Na rede de conexões que o corpo efetua, a consciência ocorre por meio da busca de 

soluções criativas no trânsito de informações e trocas entre o processo interno e o processo 

externo – o embodiment. A apropriação dos conceitos que regem os jogos vocais pode dar-

se sob qualquer perspectiva do teatro, mesmo não tendo necessariamente uma relação 

com a voz. Um exemplo disso poderia ser que em um jogo imagético poderia se estar 

trabalhando uma situação dramática em que o foco é um personagem e não a voz – e isso 

com qualquer um dos jogos. O interessante é que se perceba o potencial que esses 

conceitos oferecem ao teatro. Como foi dito, Alberti se apropria dos conceitos dos jogos de 

Janaína Martins, contudo não usa os exercícios propriamente ditos (ou não unicamente os 

exercícios propostos por ela). Ele cria ou adequa outros exercícios que são influenciados 

por esses conceitos, afim de que se possa aprender cada matéria sob várias perspectivas. 

Ele crê que  

 

O exercício de jogar aprimora a percepção dilatando as possibilidades de 
jogo dentro do próprio jogo; permitindo a criação e a percepção das várias 
possibilidades de situação cênica como, por exemplo, uma disputa, uma 
burla das regras, um desafio e, neles, as possíveis reações dos jogadores 
(PEREZ, 2013, p. 64). 

 

O intuito da apropriação dos recursos que os jogos vocais propõem está na 

possibilidade de abertura de espaço para criar e recriar qualidades de conexão do corpo - 

voz - mente - emoção do ator em relação com o outro e com intencionalidade na ação 

cênica. No que toca à respiração, esses jogos ajudam a não fixar só no que a respiração 
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propõe de fisiológico. Isso leva a experimentação do elemento que desvenda possibilidades 

criativas da respiração que vão além da capacidade pulmonar. O ator passa a perceber a 

importância da respiração como elemento que baseia diversos aspectos o trabalho vocal. 

1.2 Caminhos 

 

Alberti estruturou essa oficina de voz com o intuito de que o aluno percebesse como 

funciona fisicamente determinado elemento, e que conseguisse ter uma percepção sensível 

sobre ele. Da mesma maneira, quando chegasse ao elemento seguinte, o aluno, de certa 

forma, deveria estar preparado para ele. E ainda, dentro de cada elemento, partia-se do 

contexto fisiológico em direção às imagens para chegar à relação. Outra questão que regia 

a estrutura da oficina era o fato de que alguns elementos dependiam de determinados 

trabalhos com matérias que não diziam respeito diretamente a ele. Por exemplo, quando 

íamos trabalhar o volume, antes do volume, fez sentido trabalharmos o apoio, os 

ressonadores. Pensou-se, então, em um elemento que leva a outro elemento, e assim, 

sucessivamente. Indo do não som – a respiração – ao som – a fala completamente 

elaborada. 

  

Por isso, eu fui organizando cada elemento como se o som fosse surgindo, 
como se fosse criando uma espécie de recriação da palavra. Então, parte-
se da respiração, que é o momento em que não se tem som, depois, 
quando entra pela primeira vez o som, o elemento responsável por 
escutarmos seria o volume. Nessa lógica, ainda não caberia a articulação, 
pois não existe uma diferenciação sonora, que se configure em sílabas. [...] 
A articulação viria depois. Nessa lógica, ainda não caberia a articulação, 
pois não existe uma diferenciação sonora que configure sílabas. A 
articulação articula sílabas. Por isso ela viria depois. Da mesma maneira, 
apenas é possível pensar na velocidade quando já existe variação da 
emissão sonora, logo, a velocidade viria depois da articulação… Enfim, eu 
estou dando alguns exemplos para entender qual a lógica, não estou tão 
preocupado agora com a ordem exatamente correta que eu organizei 
(PEREZ, em entrevista realizada para autora em 28/10/2013). 

 

Por outro lado, havia algumas matérias com as quais os alunos, em geral, tinham 

dificuldade. Esses elementos, como a ressonância, por exemplo, eram trabalhados um 

pouco em cada encontro, de modo que, pouco a pouco, íamos aprendendo cada 

ressonância. 

Percebe-se que havia uma preocupação ligada a um outro tipo de aprendizagem. 

Para despertar um olhar sensível sobre como se utiliza esses elementos, concomitante à 
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abordagem de aspectos mais racionais (isolar uma característica, uma qualidade vocal), 

havia um trabalho que fomentasse que os elementos pudessem aparecer em sua forma 

mais poética. Por exemplo, quando trabalhávamos a variação de tom, também nos 

dedicávamos à pontuação. 

Inferem-se, assim, dois caminhos concomitantes, que se entrelaçam em 

determinados momentos do processo. “Então, se vai um pouco fazendo esses dois 

caminhos. Recapitulando, só para resumir: o primeiro caminho é o da não fala até a fala 

completamente elaborada e o outro é o estabelecimento de pontes entre cada elemento e 

como utilizá-los poeticamente” (PEREZ, em entrevista realizada para autora em 

28/10/2013). 

No teatro, existem duas forças que são complementares e opostas. A primeira é 

uma força da razão, do rigor, da técnica (saber fazer), da margem – que poderia ser 

comparada à força de Apolo. Uma das coisas que faz o teatro ser diferente da vida é a 

maneira que se organizam as coisas que estão em cena, é a maneira como se conta o que 

se veio contar. Não no sentido de uma história, mas na maneira como se resolve organizar 

determinadas matérias para se chegar à lógica que a peça está propondo. Dessa mesma 

maneira acontece com a voz no sentido de que existe um conhecimento racional sobre a 

voz. Pode-se, nesse sentido, dizer que Mônica Montenegro é como uma seguidora de 

Apolo, pois seu trabalho é regido por um conhecimento racional.   

Por outro lado, existe a força da emoção15 que poderia ser comparada à força de 

Dionísio que é a explosão, o se deixar levar, entrar no rito, virar uma bacante, ser o rio, 

estar no fluxo. O que há de ritualístico no teatro é regido por uma força dionisíaca. Há na 

voz também um conhecimento que pressupõe um fluxo. Isabel Setti seria a que é regida por 

essa força fluente, mais sentida do teatro.  

O ator tem de juntar essas duas forças. Ao mesmo tempo em que ele se deixa levar 

pelo rito e se deixa entrar no fluxo, também deve ser aquele que dirige o caminho, aquele 

que domina aquilo racionalmente. Para o ator ser completo, ele precisa ser regido por essas 

duas forças, que se complementam. Gordon Craig16 (1963), propõe um ator super 

consciente de sua técnica para poder responder à demanda da direção, em seu ator 

                                            

15
 A palavra emoção vem do latim emovere, no qual o e (variante de ex-) significa “fora” e movere 

significa “movimento”. As experiências emocionais são consequência de alterações corporais. 
16

 Edward Gordon Craig foi um ator, encenador e cenógrafo inglês. Foi uma figura interessante e 
decisiva para a história do teatro ocidental do século XX. Foi um dos pilares do chamado simbolismo 
teatral. Esboçava cenas e construía maquetes de cenários para peças que imaginava, de realização 
quase inimaginável. Craig imagina um ator super-marionete ou o ator livre do ruído de emotividade 
que nada interessa ao trabalho da representação para ele. 
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supermarionete, seria um ícone do ator apolíneo. Por outro lado, o ator, segundo Artaud17 

(1984), seria um ator supliciado na fogueira, em seu teatro da crueldade e seria ícone do 

ator dionisíaco. Quando se olha atentamente, percebe-se que em algum lugar esses dois se 

encontram. Encontram-se porque existem características que são muito próximas entre 

eles. Talvez, no fundo, sejam um mesmo ator visto por ângulos diferentes. A ideia de atleta 

afetivo que Artaud propõe exige um rigor absoluto e o ator marionete de Craig precisa ter 

uma fluência e uma entrega ao que está fazendo incrível. Quando se avança muito em uma 

dessas duas forças, a outra aparece, porque uma delas não pode existir sem a outra. É na 

união dessas duas forças que se encontra um fazer poético, que é a criação. O ator tem 

que ser metáfora.  

 

É a matemática que se abraça com a filosofia. Acho que na voz a gente 
procura essa matemática quântica, sabe? Essa matemática filosófica em 
que o ator não é métrica e nem emoção pura, mas se torna poesia. Mesmo 
porque, o teatro trata do inefável, daquilo que se simplesmente for dito, 
morre. Por isso, precisa aprender a dizer o que tem que ser dito como um 
xamã, mas com a precisão de um cirurgião (PEREZ, em entrevista 
realizada para a autora em 28/10/2013). 

 

É exatamente isso que se buscou ensinar e aprender nessa oficina de voz – dizer 

como um xamã, mas com a precisão de um cirurgião. Acredita-se que o jogo pode ser um 

caminho para estabelecer a relação entre essas duas forças. A regra do jogo conteria a 

força vinda de Apolo e, por outro lado, o estado de jogo, o fluxo seria a força de Dionísio em 

ação. Por isso, o capítulo seguinte se ocupa de relacionar os conceitos de jogo aos quais se 

aliam a oficina “Voz para o Ator”. 

 

 

 

 

 

                                            
17

 Antonin Artaud, em seu primeiro manifesto do Teatro da Crueldade, critica a forte sujeição do 
teatro ao texto. Dizia que era necessário encontrar uma espécie de linguagem única, a meio caminho 
entre o gesto e o pensamento, que quebrasse com o condicionamento intelectual da escrita. O ator 
deveria ser um atleta afetivo, com uma musculatura afetiva que correspondesse às localizações 
físicas dos sentimentos. 
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2. O encontro com a respiração 

 

Respirar é a primeira e a última coisa que se faz na vida. A respiração é um dos 

poucos movimentos que o nosso corpo faz que pode ser tanto voluntário, quanto 

involuntário. Mesmo que haja um limite para seu controle (chega um momento que, mesmo 

tentando não respirar, não se consegue mais impedir o corpo de fazer isso), foi valioso 

perceber o quanto se pode ampliar os potenciais da respiração voluntária. Com exercícios 

relativamente simples, se pode fazer na construção cênica. Isso serve para tanto se pensar 

em criar uma peça dramática, na qual a respiração possa deixar surgir as intenções, quanto 

em uma peça performativa, em que se poderia construir cenas partindo de uma proposta de 

respiração. 

 

Podemos impedir-nos de respirar ou de pensar, podemos precipitar nossa 
respiração, ritmá-la à vontade, torná-la voluntariamente consciente ou 
inconsciente, introduzir um equilíbrio entre os dois tipos de respiração: o 
automático, que está sob as ordens diretas do sistema simpático, e o outro, 
que obedece aos reflexos do cérebro tornados conscientes (ARTAUD, 
1984, p. 9). 

 

Escolhi falar sobre respiração, pois esse trabalho se tornou a base para todos os 

outros na oficina “Voz para o Ator”. Pensando na lógica proposta por Alberti, de um 

elemento que leva a outro, esse, além de ser o primeiro, contém os pressupostos para a 

abordagem de todos os outros elementos.  

Primeiramente, a partir do entendimento de que, apesar de ser possível soar na 

inspiração, em geral, se utiliza o som na expiração. A respiração passa a ter uma 

importância como uma organizadora de tempo. Dentro dessa primeira lógica, ela acaba 

tendo uma importância para o ritmo da fala e influência no ritmo da cena. Se há importância 

para o ritmo da cena, interfere na definição das atmosferas que se estabelecem no 

ambiente e no estado em que o ator está (segundo Alberti [2013], a atmosfera é o estado 

espacializado e o estado é a atmosfera corporificada). Também, é através da respiração, a 

respiração é uma das principais responsáveis por articular a transição e o estabelecimento 

de estados. A atenção no fluxo de transições e estabelecimentos de estados auxilia o ator a 

se manter presente em cena, na intencionalidade e no frescor de algo como se fosse feito 

pela primeira vez. Sendo assim, a respiração é uma das responsáveis por fazer o ator 

entrar no estado de jogo, de concentrar, de entrar no rito... 
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Ao mesmo tempo, a maneira como se utiliza a respiração e o apoio respiratório tem 

relação com a força da expiração, com a força que o ar (e futuramente o som) sai, então, 

acaba tendo uma influência para a projeção vocal, para o volume. A respiração, também, 

influencia na qualidade da articulação, pois a vocalização criada numa expiração é 

transformada em palavra ao encontrar as barreiras (lábios/língua/mandíbula) que represam 

o som formando as consoantes que modelam sonoridades diferentes. Portanto a qualidade 

da articulação é definida no jogo entre expiração sonorizada e tais barreiras.  

Quando se respira, se abrem determinados espaços internos que determinam 

posturas e maneiras como ficam os apoios, como fica a coluna, que tem relação com a 

expressividade. Essa questão é relativamente complexa. Para melhor visualizar o que se 

quer dizer aqui utilizar-se-á o seguinte exemplo: uma pessoa parada inspira abrindo espaço 

interno na altura do peito, ficando com o peito estufado; a pessoa fica numa postura que 

remete à imagem de coragem ao mesmo tempo em que faz o apoio se centrar no calcâneo. 

Ao ocorrer essa modificação e seu corpo ficar levemente inclinado para trás, modifica 

também o centro de gravidade aumentando a amplitude do foco de quem olha para essa 

pessoa. Quer dizer, toda uma relação de expressão pode ser estabelecida pela forma de 

respirar, como mostra o exemplo. 

A respiração também tem relação com a presença, porque a partir do momento em 

que o ator está em ação conectado ao instante respondendo a estímulos que vem com o 

aqui-agora, ele está com a respiração pulsando de acordo com a relação dos estímulos 

internos e externos desse aqui-agora. 

Com relação a algumas matérias a serem abordadas nesse capítulo, cabe destacar 

algumas que refletem a importância do trabalho vocal com a respiração. A primeira matéria 

está relacionada à capacidade pulmonar. Investe-se aqui em regular o ar de saída na fala, o 

tempo de sustentação da pressão da saída do ar. Essa inteligência desenvolvida na 

administração do ar que sai, permite a descoberta de novas possibilidades de pausa que 

sugere novas formas de intenção. 

Outra matéria importante no que tange a respiração está ligada a qualidade da 

respiração. As qualidades de respiração sugerem e revelam estados que são fundamentais 

para colocar o ator na situação.  

A conexão também se destaca, no sentido de ela é uma das responsáveis pelo fio 

que mantêm as pessoas em relação. Elementos como as pausas e a pontuação são 

trabalhados também com esse sentido de manter a conexão. 
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Para Artaud, 

 

A respiração humana, sem dúvida, tem princípios que se apoiam em 
inúmeras combinações das tríades cabalísticas. Há seis tríades principais, 
mas inúmeras combinações ternárias, pois é delas que se origina toda vida. 
E o teatro é exatamente o lugar onde essa respiração mágica se reproduz à 
vontade. Se a fixação de um gesto maior exige à sua volta uma respiração 
precipitada e múltipla, esta mesma respiração aumentada pode fazer suas 
ondas desdobrarem-se lentamente em torno de um gesto fixo. Há princípios 
abstratos, mas não uma lei concreta e plástica; a única lei é a energia 
poética que vai do silêncio estrangulado à pintura precipitada de um 
espasmo, e da fala individual mezza você à tempestade pesada e ampla de 

um coro que lentamente se reúne (ARTAUD, 1984, p. 56). 

 

Estar em jogo é estar improvisando. Durante a leitura dessa análise e das 

descrições dos exercícios é fundamental ter isso em mente. A relação de cada um com os 

exercícios aqui propostos depende da postura ativa de investigador (o ator) e do 

entendimento que todo exercício é um jogo, uma improvisação, de acordo com os conceitos 

citados anteriormente. É assim que se encontra o prazer em fazer.  

 

Existe, aqui, a criação de problemas, uma procura pedagógica de estímulos 
para o ator que desenvolvam sua criatividade, ativem suas fantasias por 
meio da disponibilidade para integrar e interagir com os acontecimentos da 
cena e promovam o encontro de sua linguagem (PEREZ, 2013, p.25). 

 

Todos os exercícios a seguir foram retirados, adaptados ou baseados ou de 

experiências práticas com professores, diretores, atores ou retirados de livros com os quais 

Alberti teve contato ou criados por ele durante as aulas.  

Em cada exercício há uma breve reflexão quanto a que especificidade de cada jogo 

pertencer a qual força do teatro, aqui separadas entre o deus Apolo e o deus Dionísio. É, 

também, importante lembrar que o estiver sendo chamado de apolíneo diz respeito ao 

racional, rigor, técnica, margem no jogo; e o que estiver sendo chamado como dionisíaco 

contempla o há de emocional, fluxo, rito, rio no jogo. Não se encontrará todas as divisões 

entre essas forças que possam existir em cada jogo, mas sim, principalmente, algo que as 

relacione ao jogo em si. Mesmo que a matéria que está sendo trabalhada apareça 

misturada em alguns momentos nessas análises, elas estão abordando algum aspecto que 

pareceu ser importante para falar sob a perspectiva do jogo.  
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Os exercícios estão descritos dentro dos princípios de jogos fisiológicos, energéticos 

e imagéticos (conforme abordado no subcapítulo intitulado – Jogos Vocais), procurando 

seguir essa ordem, mas sem identificá-los todos, a fim de que facilite a mudança de foco 

(de alguém que julgue necessário ou mais proveitoso), uma vez que muitos deles estão 

contaminados pelos outros tipos de jogos. 

 

Dentro destes pressupostos, abrem-se as portas para a entrada na sala de 
aula, para refletirmos sobre questões epistemológicas referentes à 
formação do ator, no que diz respeito à consciência do corpo-vocal. 
Acredita-se que os jogos vocais, em sua ludicidade criativa, são caminhos 
que impulsionam o aprendizado através do acesso interno à sabedoria do 
corpo. O corpo-vocal quando vibra em consciência tem no jogo teatral 
muito mais disponibilidade para criar, pois está enraizado na busca de 
movimentos orgânicos a partir das suas qualidades e das suas 
potencialidades (MARTINS, 2008, p. 27). 

 

Esta primeira parte de exercícios, em sua maioria, teve relação com exercícios 

fisiológicos, e vários deles podem ser usados para aquecimentos vocais. Tinham relação 

com ampliar a capacidade nas possibilidades físicas respiratórias. 

Apesar de os exercícios a seguir não serem classificados de acordo com a 

Coreologia, para introduzir alguns dos próximos exercícios, pôde-se fazer uma relação da 

respiração com as qualidades de movimento que Laban propõe (1978). Laban estudou as 

características e elementos constitutivos do movimento; suas pesquisas estimulam uma 

experiência ligada à compreensão do movimento. As ações executadas em cena ou em 

outras atividades são constituídas de sucessões ou aglutinamentos de movimentos que 

partem de um impulso formando combinações de qualidades de movimento segundo o 

peso/energia, espaço, tempo (duração e velocidade), fluxo.  O trabalho de Laban se 

aproxima em alguns aspectos dessa prática vocal; principalmente, com relação as 

experimentação das qualidades vocais que propõem os estados. 

Exercício 1: cada encontrava um lugar no espaço e se colocava na posição de Seiza 

(foto 1) e inclinava a coluna para frente apoiando a testa no chão (foto 2). Inspirava-se pelo 

nariz e expirava-se pelo nariz, jogando a atenção aos espaços internos, percebendo para 

onde tendia ir a respiração. Ela tendia a ir naturalmente para costas. Depois de um tempo, 

aos poucos, ia-se erguendo a coluna de volta à posição de Seiza tentando manter a 

respiração nesse mesmo lugar. Se a pessoa não conseguisse manter a respiração nas 

costas, ela poderia voltar a se inclinar e tentar outra vez. 
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(Foto 1 – as três últimas figuras estão em Seiza)          (Foto 2 – observação: a testa toca no chão) 

 

Exercício 2: o participante ia para a posição de cachorro (com joelhos e mãos 

apoiados no chão). Fazia-se a respiração como a de um cachorro arfando algumas vezes, 

com a respiração na barriga. Depois, se substituía a respiração de cachorro por expirar em 

S empurrando a barriga em direção às costas enquanto expira. Aqui, utilizavam-se os 

apoios que se tinha com o chão para empurrar a barriga que, por sua vez, empurra o ar 

solto em S. Foi importante que perceber a relação de apoio do corpo com o chão para soltar 

o som. O som era como que expulso do corpo pela relação do empurrar o chão. Tentou-se 

fazer essa respiração em S o mais rápido que fosse possível durante um tempo e, em 

seguida, parava-se para respirar normalmente e recuperar o fôlego e voltava-se a fazer 

outra vez.  

Essa dinâmica se repetiu algumas vezes. Era possível que esse excesso de 

respiração super oxigenasse o cérebro e isso poderia causar tontura em algumas pessoas. 

Outro aspecto interessante nesse exercício é perceber que ele não só aquece as pregas 

vocais e a garganta, como também, aquece o resto do corpo, podendo até fazer a pessoa 

suar só com a respiração. 

Exercício 3: iniciava com deitados no chão, com braços e pernas ao longo do corpo. 

Começava-se a soltar o ar em S e ia-se empurrando o chão explorando formas de empurrar 

com partes diversas do corpo. Pouco a pouco, cada um por si, ia subindo até ficar em pé, 

mantendo a relação de empurrar o chão para soltar o ar em S. A ideia principal era ir 

testando várias partes do corpo como apoio, como os braços, pés, coxas, ombro, rosto, 

costas, bacia, etc..  

Quanto ao apoio respiratório também cabe ressaltar que 

 

Quanto à respiração na emissão vocal cotidiana, a expiração ocorre de 
forma passiva, enquanto no trabalho do artista cênico deve ser trabalhada a 
ativação do apoio respiratório, para sustentar a qualidade vocal na 
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dinâmica do movimento corpóreo e na projeção da ação vocal (MARTINS, 
2008, p. 13). 

 

Esse foi o início dos trabalhos. Como cada aluno veio de um contexto diferente, foi 

necessário um exercício de chegada. Alberti escolhe um exercício para todos se 

sintonizarem a um estado de trabalho. Também, foi uma maneira de entrarem todos numa 

mesma energia, influenciados por uma espécie de conexão entre céu e terra, gerada pela 

respiração. Em seguida, integralizado o grupo, vem um momento de respirar muito com a 

posição do cachorro, me parece que o professor fez essa escolha para, assim como fez 

com a energia cotidiana, deixar de fora, também, a racionalidade mais corriqueira. O fato de 

dispender uma grande energia nessa respiração tira o foco do pensamento. Ao mesmo 

tempo, toda a energia para empurrar a barriga velozmente é distribuída nos quatro apoios, 

facilitando a compreensão com o corpo da relação entre respiração, força e apoio. Fez 

sentido juntar com o exercício seguinte que une o que foi trabalhado nos dois primeiros 

exercícios, levando a uma investigação estética.  

Exercício 4: em oposição ao exercício anterior, todos em pé, cada um por si, 

testavam respirar o mínimo possível e perceber o que ocorria com corpo com a baixa de 

oxigênio circulando. Esse exercício é bom exemplo para ilustrar o preceito pedagógico de 

experimentar um elemento a partir de sua capacidade oposta a que primeiro foi praticada. A 

percepção das mudanças energéticas corporais poderia ser considera uma característica 

dionisíaca nesse jogo. 

Exercício 5: explorava a duração e a velocidade da respiração – curta ou longa, lenta 

ou rápida. Isso tinha relação com a elasticidade que se pode conseguir na utilização da 

respiração e, ainda, com a percepção de outras possibilidades respiratórias diferentes. 

Testava-se a respiração mais longa possível durante um tempo. Junto com isso, a tentativa 

era de manter o intervalo entre inspiração e expiração igual ao de quando se está 

respirando normalmente. Na segunda parte do exercício, experimentava-se fazer com a 

duração mais lenta possível. Junto com isso, a tentativa era de manter a quantidade de ar 

na inspiração e na expiração igual o da respiração normal.  

Reparou-se que existiam afinidades entre essas formas de respiração. A respiração 

curta podia ter relação com a respiração rápida, bem como a longa tinha com a lenta. Por 

isso, o intuito nesses exercícios era tentar isolar cada um desses quatro elementos 

(respiração curta, longa, lenta e rápida). Experimentava-se o isolamento de cada um deles 

respirando da seguinte maneira: 1 – curta, sem acelerar; 2 – rápida, sem tornar a respiração 

curta; 3 – longa, sem torná-la lenta; 4 – e lenta, sem torná-la longa. A regra, que define tipos 
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de respiração, propicia que se percebam novas formas de um fazer, que podem ser infinitas 

intendendo a lógica desse exercício.  

Exercício 6: outro exercício interessante que tinha relação com os tempos de 

respiração era o seguinte: inspirar em 4 tempos e expirar 4. Em seguida, mantinha-se o 

mesmo tempo para a inspiração, mas ampliava-se, pouco a pouco, o tempo da expiração 

da seguinte forma: 8 tempos, 16 tempos, 24 tempos, 32 tempos, 40 tempos e assim, 

sucessivamente até que já não se conseguisse mais alongar a expiração. Depois, se fazia o 

contrário: inspirava-se em 4, 8, 16, 24, 32, 40 tempos (ou o quanto o grupo conseguisse) e 

expirava-se sempre em 4 tempos. Com a prática desses exercícios, fomentava-se uma 

maior capacidade respiratória. O fôlego do ator se tornava maior, podendo usar essa 

potência para outros elementos, como falar um texto ininterruptamente durante um tempo 

mais longo.  

Exercício 7: com o maior controle da respiração, podia-se fazer o seguinte – todos 

deitavam no chão com braços e pernas ao longo do corpo, respirando devagar, percebendo 

as tensões do corpo e relaxando-as. Depois, estabelecia-se tempos de 4 para a respiração: 

4 tempos para inspirar, 4 tempos para pausar, 4 tempos para expirar, e outros 4 tempos 

para pausar. Continuava-se na busca de relaxar o corpo durante essa dinâmica. Depois, 

mudava-se para tempos de 2 e, mais tarde, para tempos de um – nesse último, depois de 

experimentar a pausa, era interessante retirar os tempos de pausa. Também se podia fazer 

aumentando os tempos até o limite que fosse possível para o grupo. Nesse exercício, pode-

se ter uma visão apolínea relativa ao controle dos tempos da respiração, ou ainda, da 

regularização (no sentido de tornar igual) os tempos da respiração. 

Exercício 8: depois de experimentadas essas perspectivas, cada um por si, era 

possível organizar o tempo e quantidade do ar utilizado a partir de uma definição vinda de 

outra pessoa. Todos do grupo se dividiam em duplas, sendo que uma pessoa de cada dupla 

parava em um lugar no espaço. Os outros caminhavam pelo espaço. O jogo se dava em 

acelerar ou desacelerar a respiração de acordo com a variação da velocidade da 

caminhada do parceiro da dupla. Depois se invertia as posições nas duplas.  

Exercício 9: esse mesmo jogo era feito (o exercício número 7), só que desta vez, a 

respiração se dava de acordo com o tamanho do passo do colega – se ele desse passos 

largos, a respiração fica longa; se ele desse passos curtos, a respiração fica curta.  

Os exercícios 8 e 9 foram relevantes no sentido de que ajudavam os participantes a 

isolar mais os elementos por causa da imagem física proposta pela caminhada.  
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Exercício 10: cada um escolhia um ponto específico no espaço, que ficava sendo o 

seu ponto de inspiração – só se podia inspirar no seu ponto de inspiração. Todos 

caminhavam pelo espaço soltando o ar em S e quando fosse faltar o ar devia-se ir até o 

ponto de inspiração – e só nele – inspirar. Infere-se que aqui já se tornava necessário que o 

ator passasse a perceber os limites do próprio fôlego, pois só podia inspirar em seu ponto 

de inspiração e, se estivesse longe, não conseguiria chegar com tempo hábil para não 

inspirar fora do lugar correto. Podia ocorrer também que os jogadores descobrissem o ponto 

de inspiração do colega e não permitissem que ele inspirasse, ficando no lugar do ponto 

dele, criando jogos de poder entre os participantes.  

Exercício 11: há uma variação do exercício anterior, com essa mesma dinâmica 

sendo feita com o ponto de inspiração em uma parte do corpo de um colega específico. Isso 

aumentava ainda mais as possibilidades de brincadeiras entre os participantes, pois o ponto 

de inspiração passava a ter mobilidade e estava indo atrás de seu próprio ponto de 

inspiração; isso além de poder atrapalhar o acesso ao ponto dos outros.  

Exercício 12: uma variação interessante para esse jogo era, ao invés de soltar o ar 

em S, dizer um texto que tenha decorado, repetidamente. Nesse jogo o que há de apolíneo, 

além do controle do fôlego é as mudanças de tempo do fôlego na passagem do S para a 

fala. Poderia se dizer que o há de dionisíaco nesse jogo, além do há nos dois anteriores, é a 

instauração de uma atmosfera que se cria na junção de todas as falas, que é quase como 

uma pregação. 

Nesses últimos exercícios pode-se perceber que a relação com o outro fica mais 

evidente, pelo fato de que esses jogos propõem uma dependência do outro (mesmo as 

mais sutis, como a pessoa ocupar o seu ponto de respiração, no exercício 9). 

Nesses exercícios se amplia capacidade respiratória, de várias maneiras, seguindo 

uma lógica matemática para se perceber a gama de possibilidades de exploração, bem 

como compreender onde podem ocorrer possíveis alargamentos. 

Depois, atrela-se a respiração a um elemento físico exterior, principalmente outra 

pessoa, instaurando a relação de dependência do outro. Ao trabalhar o ponto de inspiração, 

numa lógica matemática e interdependente, começa-se a chegar a uma possibilidade de 

criação. 

Exercício 13: no exercício sequente, o intuito era perceber as pausas para inspiração 

que cada um faz. Para tanto, as pessoas se dividiam em duplas e uma pessoa da dupla 

falava qualquer coisa ininterruptamente, enquanto o outro tentava começar a falar em seu 
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lugar, em algum momento de inspiração do primeiro. O objetivo do primeiro era não deixar o 

segundo falar.  

A partir do exercício seguinte começam gradativamente as práticas mais 

relacionadas com os jogos energéticos. 

Exercício 14: cada ator, um por vez, devia caminhar muito lentamente por um 

percurso, geralmente uma reta com poucos metros, previamente determinado pelo 

professor, durante o tempo de dois minutos. Esse tempo era estipulado, mas não era 

cronometrado, pois o intuito era que cada um fizesse o percurso no que imaginava serem 

dois minutos – o suficiente para forçar a caminhada a ser lenta. E o mais importante do 

exercício era que isso devia ser feito sem respirar, ou melhor, respirando o mínimo possível 

e sem deixar os observadores (os outros colegas) perceberem os momentos de respiração. 

Esse exercício foi considerado um exercício de presença cênica, pois ele alterava o estado 

energético do corpo ao deixar o ator engajado em não demostrar suas respirações e, 

também, na vontade de resistir ao máximo para respirar o mínimo possível. A base, nesses 

esforços que o corpo e a mente estavam fazendo, acabava baixando, em resposta a esses 

fenômenos psicofísicos que estavam ocorrendo, e isso era feito subconscientemente.  

Esse exercício foi muito intrigante para mim durante a oficina (tanto que cheguei a 

fazer um artigo na graduação sobre ele), pois se percebeu o quanto a respiração (a falta 

dela, o exagero dela ou outras possíveis combinações) provocavam reações no corpo e na 

mente. Outro aspecto relevante nesse exercício era o quanto ficava claro, enquanto se fazia 

ou se via o exercício, a resistência, posta como uma vontade de superação de si mesmo – 

que o treinamento provoca no ator. 

Exercício 15: o próximo exercício começava com todos deitados no chão e 

respirando normalmente. Depois de um tempo, começava-se a espreguiçar e, pouco a 

pouco, o espreguiçar ia virando uma dança que acontecia a partir da coluna, na qual a 

abertura de espaço pela respiração determinava a dança. Era possível soltar sons ou falar 

uma frase na expiração. Aos poucos, as qualidades de respiração também começavam a 

influenciar na dança – em sua velocidade, em seu peso, em seu ritmo. Foi importante 

perceber a relação da coluna com a respiração; os movimentos que surgiam a partir da 

consciência dessa conexão. 

Exercício 16: cada um em lugar no espaço experimentava as qualidades ao 

comando do professor. Experimentava-se primeiro a respiração pesada, para mim, pareceu 

acertado começar pelo pesado, pois era bastante claro o conceito de pesado para todos; 

claro no sentido imaginário, pelo menos. Isso era uma abstração, logicamente. Conferia à 
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imaginação completar a sugestão de uma respiração pesada. Porém, o corpo se modificava 

e o tônus muscular para execução de tal tarefa também. Por isso, esse experimento se 

encontrava no espaço entre a imaginação de como era a respiração pesada e de acordo 

com o que isso propunha no corpo. Então, explorava-se caminhar, sentar, mexer em 

objetos, fazer outras ações ou atividades usando a respiração pesada e percebendo o que 

essa qualidade de respiração implicava nelas. Por último, testava-se falar com essa 

qualidade de respiração. É importante lembrar que pesado não é necessariamente 

cansado, pois pode vir contaminado pelo estado de fraco, embora seja possível imaginar 

assim inicialmente.  

Depois, se fez os mesmos exercícios com as outras qualidades de respiração. 

Seguido do pesado, foi interessante experimentar o seu oposto: leve. Pode-se ajudar a 

encontrar o estado da respiração leve pensando em estar nas nuvens ou aliviado. Em 

seguida, vinha a respiração forte – que podia ser encontrada com a imagem de socos (ou 

até mesmo socando de verdade o ar) ou empurrando a parede ou alguém. Essas ações de 

empurrar ou socar podiam ajudar o corpo física e sensorialmente a encontrar possíveis 

caminhos para chegar à respiração forte. E, por último, a respiração fraca. Aqui, novamente 

a imagem de estar cansado podia ajudar, tentando não contaminar com o estado do 

pesado. 

Existe uma parte que poderia ser relacionada à força apolínea nesse exercício que 

está ligada à percepção física do tipo de respiração que surge do confronto entre o imaginar 

e o fazer essas qualidades. Por outro lado, também, pode-se inferir uma parte relacionada à 

força dionisíaca, que é a qualidade de respiração em si que sugere estados; também, pode-

se dizer que é relacionada com o manter conectadas as qualidades de respiração com as 

atividades ou ações realizadas, que garantem a fé cênica durante o ato. 

Existiam infinitas outras qualidades de respiração. Podia-se pensar em respiração 

eufórica, triste, alegre, contudo elas vinham imbuídas por pelos menos duas dessas 

qualidades de movimento básicas estudadas por Laban. O exemplo de usar a imagem de 

cansado, que poderia carregar consigo os estados fraco e pesado, concomitantemente, 

expressava isso.  

Exercício 17: com cada um em lugar da sala começava de olhos fechados e 

respirando profundamente. Pouco a pouco, se experimentava os estados que as qualidades 

de respiração propunham; e assim, um estado levava a outro estado, que levava a outro 

estado... Propunha-se que se dançasse com esses estados contaminando o corpo inteiro. 

Aqui, podiam-se misturar todas as qualidades, criando estados novos para serem 

dançados. Depois de um tempo, podia-se abrir os olhos e incentivou-se deixar virem os 
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sons que sentissem necessidade de soltar. E ainda, também se pôde propor que cada um 

escolhesse uma palavra ou uma frase para dizer enquanto se dançava os estados, 

transformando o som, a palavra em dança. Estreitava-se a relação com jogo energético e o 

fisiológico, pois se liberava a imaginação para “dançar” livremente os possíveis estados de 

respiração. Esse jogo, mais tarde, pode ser feito até chegar a se falar um texto que cada um 

já conheça. 

Exercício 18: partir da lógica inversa que se estava partindo até agora (respirar e 

encontrar o estado): espalhados pelo espaço, cada um em sua busca, partia do estado e 

encontrava a respiração que a esse estado pertencia. 

Esses exercícios atrelam o movimento ao estado, num lugar que é entre o jogo 

fisiológico e o jogo energético. Parte-se por um lado e por outro (da respiração para o 

estado e do estado para a respiração) no intuito de encontrar possibilidades desconhecidas. 

Dominar esse trânsito diz respeito a uma possibilidade de criação, são portas de entrada e 

saída, durante uma improvisação. Por exemplo, em improvisação em que se está fazendo 

um movimento e ele sugere um estado e se torna possível, a partir desse domínio de 

trânsito, embarcar nesse estado. 

 Exercício 19: primeiro, começava-se caminhando pelo espaço e o professor ia 

dizendo alguns estados para os atores investigarem na respiração. Depois, cada um parava 

em um lugar no espaço e escolhia um estado qualquer. De 0 a 10, ao comando do 

professor, se experimentava esse estado – sendo que 0 era o neutro e 10 o nível máximo 

do estado. Acontece que o estado extravasa da respiração e influencia o resto corpo; 

permitir que o corpo se mova também ao máximo desse estado pareceu ser uma boa 

alternativa para se chegar ao máximo de cada estado. Creio que, também, pode ser 

interessante tentar manter o estado apenas na respiração, pois ela por si, já mudava toda a 

postura corporal e, podia ser interessante perceber esse estado no máximo contido na 

mínima movimentação do corpo. Depois, quando se chegava ao nível 10, o professor podia 

propor que se fosse ao nível 11, 12, até que se chegasse muito mais longe do que os 

próprios alunos esperavam conseguir. 

Percebi que o intuito desse exercício era o de esgarçar a extensão da qualidade do 

som; podia-se ultrapassar um limite pessoal de uma qualidade vocal ou desenvolver um 

detalhamento em determinado estado em níveis micro perceptíveis. 

Nesse momento, se fez necessário ressaltar a importância da transição em relação 

ao estado. Na passagem de um estado para outro, acontece a transição e era nesse fluxo 

entre transições e estados que estava uma das grandes chaves para o fazer teatral. 
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Quando o ator se mantém em jogo, essas passagens ocorrem de forma fluida; quando o 

jogo se perde, as transições não ocorrem e se vai de um estado para outro 

automaticamente. Ficava mais fácil de perceber isso quando se estava refazendo uma cena 

criada a partir de um improviso, por exemplo. O refazer pode automatizar as ações e fazer 

com que o ator pule de um estado para o outro, tornando a cena uma “mentira” – mesmo se 

o que estiver repetindo for uma história que aconteceu de verdade com a pessoa. O ator 

perde a necessidade de falar e, ao invés de ir re-vivendo a história, ele simplesmente tenta 

se lembrar e repetir os melhores momentos do que ele contou e vai para a representação 

de mentira. Atentar-se às transições de um estado para outro pode ser uma forma eficiente 

de regresso ao estar em jogo, mesmo repetindo várias vezes uma determinada cena ou 

fala. A transição, em geral, ocorre na inspiração (porém, nem toda inspiração é transição) e 

na expiração se dá o estabelecimento do estado. 

Exercício 20: um exercício interessante para perceber a mudança de intensão, sem 

dar muita relevância diretamente à máscara facial e acabar exagerando e caindo em clichês 

de interpretação, era o do tchau. Cada um em lugar no espaço, independentes, com a mão 

aberta à altura da cabeça em sinal de um tchau parado no ar. O exercício era só inspirar e 

expirar e abrir a percepção para as possíveis situações que esse tchau podia estar inserido. 

Na expiração a intensão se estabelecia e, após um tempo, em alguma das inspirações se 

fazia a transição. Não era necessário trocar a intenção a cada inspiração. Era interessante 

perceber que era praticamente involuntária a mudança de estado ocorrer na inspiração. 

Também, achei fascinante o fato de um mesmo gesto carregar consigo várias intenções 

diferentes só através da mudança de respiração. Também, começa-se a perceber o 

estabelecimento de imagens que surgem e levam o ator para a intencionalidade do fazer, 

em direção à situação. 

O intuito desses exercícios é ampliar os limites de cada estado e refinar os 

detalhamentos na graduação desses estados. 

A partir desse momento os jogos passaram a ter uma relação mais acentuada com o 

comunicar, com a necessidade de dizer algo. E ainda, vão se tornando mais dependentes 

do estabelecimento de uma situação, transitando, assim, gradativamente, para os jogos 

imagéticos. Para tanto, foi preciso estar em jogo e manter o fio conector (anteriormente 

citado) tensionado na medida certa, além de ser impulsionado pela transição. Tudo isso, na 

verdade, estava interligado, acontecendo ao mesmo tempo enquanto se improvisava. 

Exercício 21: cada um ficava parado em pé em um lugar no espaço da sala, 

independentemente. O exercício era mudar a posição da cabeça, não necessariamente a 

cada respiração, e perceber que estados podiam ser propostos em cada posição. Por 
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exemplo: a cabeça com o rosto apontando para o diagonal alta frontal podia sugerir uma 

postura de valentia que insinuava uma respiração mais longa e forte e o estabelecimento do 

estado de valentia; da mesma maneira, assim como o exemplo, podiam-se propor outros 

tipos de respiração que sugeriam outros estados nessa mesma posição da cabeça; isso 

além de se poder aprofundar cada um desses estados em várias respirações ou trocar de 

posição da cabeça e a respiração, e em consequência o estado. Então, o jogo se dava 

nessa troca de propositores – primeiro, mudar um e ver como respondiam os outros 

elementos – e perceber as novas possibilidades de intenções que surgiam. Então, 

acrescentava-se a possibilidade de poder mudar a direção do olhar (cima, baixo, longe, 

perto, lados). Depois, podiam-se acrescentar os movimentos com o peito e ombros; 

passava-se, naquele momento, a poder trocar no corpo as posições da cabeça e do 

peito/ombros. Ainda mais tarde, se acrescentava a mobilidade do quadril, e depois, o ponto 

de apoio dos pés, todos podendo ser trocados a cada respiração e independente dos 

outros. Por último, podia-se mudar também a expressão do rosto, podendo mexer na 

posição da boca, testa e os outros músculos da face. 

Exercício 22: cada um escolhia para si 5 tipos de respiração misturando as 

qualidades de respiração (com base nas ações descritas por Laban, explorada em 

exercícios anteriores) e, lendo um texto, explorava momentos em que se podia usar esses 

tipos de respiração até transformar em uma partitura18. Nesse exercício, o diálogo com o 

texto e os tipos de respiração propunham as intenções. Durante a mostra dessa partitura, o 

professor sugeria algumas mudanças e apontava possíveis escolhas equivocadas, como 

por exemplo: se queria realmente falar algo e não conseguia, não cabia fechar a boca 

nesse momento; ou se estava dizendo algo que não condizia com a intenção tinha que se 

reparar se isso estava sendo intencional, e se sim, investir mais para não parecer um 

equívoco, ou se não, buscar uma nova possibilidade. É importante dizer que Alberti sempre 

lembrava que era possível encaixar qualquer tipo de respiração ou intenção nesse 

exercício, contanto que se tivesse consciência do que se está fazendo e aparecesse 

justificado dentro da proposta atoral. 

Aqui ocorre a ligação entre os estados, o corpo, o texto e a respiração. Creio que 

essa organização tem o sentido de encontrar como um determinado elemento influencia e 

sugere fragmentos criativos para todos os outros elementos que, por sua vez, respondem 

ao primeiro de volta. Por exemplo: têm-se os quatro elementos trabalhados nesse exercício 

(respiração, estado, corpo, texto). Numa improvisação surge uma determinada respiração, 

                                            
18

 Não se entrará em discussões aprofundadas a respeito do é ou não é partitura, contudo nesse 
texto leia-se partitura não relacionada com algo cristalizado, mas sim, como pontos de referência 
para o ator seguir e não se perder em cena. 
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que sugere um estado, que um corpo, que sugere uma maneira de dizer o texto (essa 

influência pode se dar em qualquer ordem, podendo começar por qualquer um dos outros 

três). Essa maneira de dizer o texto pode influenciar todos os outros elementos. 

Suponhamos que a maneira de dizer o texto sugira um estado, que sugira uma respiração, 

que sugira um corpo. Essa ordem de influências pode ser completamente variada. 

Esse conjunto de exercícios deu subsídios para os atores improvisarem apenas no 

jogo entre a relação desses quatro elementos.  

Exercício 23: o jogo seguinte acontecia em duplas, e era um dos primeiros passos 

em direção à necessidade de comunicar. Uma das pessoas ficava de costas para a outra e 

ia andando se distanciando da segunda pessoa, que estava voltada para a primeira. Essa 

segunda pessoa dizia fica! para a primeira; ela não podia deixar a pessoa ir embora (e não 

podia segurá-la fisicamente). A primeira pessoa ia indo embora devagar e, só parava 

quando sentia que o dizer fica! pedia que ela realmente ficasse, e não simplesmente dizia 

por dizer. A pessoa ia aos poucos se afastando, mesmo que ela parasse às vezes; isso 

podia ser feito de olhos fechados, pois ajudava em um outro tipo de percepção que se 

tornava mais aguçada de olhos fechados, o tato. Era como se a pessoa sentisse o toque de 

verdade do pedido para ficar. É importante lembrar que tudo isso nada tem a ver com 

psicologismos ou os conhecidos clichês sobre “sentir” o personagem. Também esse 

exercício podia ser feito com as duas pessoas de mãos dadas, e uma pessoa tentando sair 

e a outra dizendo fica! e segurando-a. 

Exercício 24: era feito em duplas com uma das pessoas de costas para a outra. 

Essa segunda pessoa tentava fazê-la virar dizendo olha! a primeira pessoa só ia virar 

quando sentisse que precisava atender ao chamado da segunda. A tendência inicial era 

interpretar um grandioso olha! ou fazer o mais neutro possível. Só que existia a 

necessidade de que a pessoa virasse, e ela só podia virar quando for de verdade. Esse 

exercício foi parecido com o anterior, contudo era menos imperativo que mandar ou pedir 

para ficar, além de o primeiro ter a tendência de que quando se dizia a palavra fica 

instaurar a sensação de trazer para perto de si e isso tornava mais fácil lançar um fio que a 

conectasse com quem estava ouvindo. Pedia-se para olhar várias vezes e a pessoa só 

virava nas vezes que fossem de verdade. A regra obriga a pessoa que chama a ser 

verdadeira, pois ela tem que fazer a pessoa virar para ela. 

Exercício 25: em duplas, um pessoa em lado da sala e o outra no lado oposto. A 

primeira vai caminhando lentamente em direção à segunda, que pede para a pessoa ficar 

longe dela. A segunda pessoa não pode deixar a primeira chegar perto dela, através da 

fala, usando os argumentos que quiser. 
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Exercício 26: todos estavam em duplas, um de frente para o outro, sentados à 

distância como se estivessem em uma mesa longa e como se estivessem em um 

restaurante chique – em que não se pudesse falar alto. Uma pessoa não queria prestar 

atenção à outra. Essa segunda pessoa tinha que convencê-la a prestar atenção a ela. 

Partindo dessas instruções as duplas improvisavam, lembrando que o foco de ações e falas 

estava na pessoa que devia convencer a outra a ficar. Toda vez que não fosse interessante 

o que a pessoa estava dizendo, a pessoa não olhava para ela ou ameaçava ir embora. 

Cabiam todas as possibilidades de tentativas de chamar a atenção sem gritar e fazer 

movimentos exagerados – podia-se querer contar uma história que aconteceu, contar uma 

piada, falar sobre um assunto importante que envolvesse as duas pessoas.  

Reparei que a regra de chamar a atenção da pessoa a obrigava a pessoa que tenta 

convencer a transformar sua fala em uma flecha direcionada à pessoa que estava ouvindo, 

intensificando a relação entre eles. Nesse exercício, ia-se um pouco mais afundo na 

questão da comunicação. Conectar-se com o outro era muito difícil e esse exercício poderia 

ajudar na construção dessa relação. 

Exercício 27: após conseguir fazer o exercício anterior com boa qualidade, podia-se 

ter a seguinte sequência. Uma das pessoas dizia para a outra na verdade o que eu quero 

te dizer é que... e completava com uma frase de algum texto que tinha em mãos. A mistura 

da fala própria com o texto escrito funcionava quase como um “caco” de texto para torná-lo 

mais verdadeiro. O outro da dupla fechava os olhos e escutava; cada vez que ele achasse 

que o colega estava lendo um texto ou estava mentindo ele dizia mentira!. O outro, por sua 

vez, dizia na verdade o que eu quero te dizer é que e repetia a frase que ele havia dito. 

A percepção de quando se estava falando um texto escrito e quando se estava 

falando algo no fluxo de uma conversa ou improvisação ia se tornando cada vez mais 

refinada aos ouvidos dos colegas quando escutavam. Consequentemente, iam aos poucos 

conseguindo perceber em seus próprios corpos quando conseguiam falar como se estive 

pensando naquele momento o que falar, mesmo já tendo repetido várias vezes o mesmo 

texto ou nunca tendo o lido antes. 

Exercício 28: esse exercício era pequena evolução do anterior. Era uma forma de 

aguçar essa escuta e, ao mesmo tempo, ajudar quem está falando o texto a conseguir que 

não pareça um texto lido. Cada um da dupla ficava bem próximo do outro. Um deles falava 

um texto que estava em suas mãos, ao ouvido do colega, sussurrando. O outro fechava os 

olhos e escutava; cada vez que ele achasse que o colega estava lendo um texto ou estava 

mentindo ele dizia mentira!. O outro, por sua vez, dizia na verdade o que eu quero te 

dizer é que e repetia a frase que ele havia dito. Pouco a pouco, a dupla ia ficando mais 
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distante, e o volume da fala ia aumentando conforme a necessidade. Muitas vezes, a 

percepção de algo que estava sendo de mentira se dava por conta da transição que não 

ocorreu ou não ocorreu como deveria; simplesmente pular de um estado para outro 

deflagrava que o texto era decorado ou que não partiu da pessoa. 

Um elemento que cabe dizer nesse momento dizia respeito a um impulso que, em 

geral, acontecia quando o ator ia começar a peça ou a fala. Esse impulso simulava o 

verdadeiro impulso que acontece na vida cotidiana pela necessidade de dizer ou fazer algo. 

Só que os atores, por vezes, o fazem de forma exagerada em cena, tornando o que está 

sendo dito uma mentira, falso. Conseguir a medida certa desse impulso foi um trabalho 

exaustivo. 

Exercício 29: em duplas, dessa vez, uma pessoa de frente para outra, uma delas 

dizia na verdade o que eu quero te dizer é que... e desistia ou não conseguia dizer o que 

tinha para falar. Nesse exercício, a pessoa lançava o fio conetor e tinha que o manter 

sustentado sem dizer nada. Era através da respiração, com a sustentação do estado que se 

conseguia manter tensionado o fio.  

Ajudava também ter em mente algo que se quisesse dizer, pois se a pessoa não 

tinha nada a dizer ficava perceptível que ela não queria falar nada realmente. Outra 

percepção interessante era que costumava ocorrer era que a pessoa que estava tentando 

falar fechava a boca. Isso demostrava que ela não estava realmente tentando falar, se não, 

sua boca estaria aberta, e mais, estaria já formando a letra que pretendia dizer. Outra 

percepção tem a ver com a postura do corpo. Quando se quer falar alguma coisa se vai 

para frente, não para trás, a coluna se inclina levemente para frente; se se vai para trás, não 

é tão importante assim o que se tem a dizer. 

Exercício 30: esse exercício trabalhava com o impulso e a sustentação da tensão 

gerada por ele. Em duplas e com as mãos dadas, uma pessoa tentava dizer algo para a 

outra, só que não conseguia. Ela inspirava, tinha o impulso, abria a boca, mas não falava. 

Acontecia da mesma forma como nos exercícios anteriores, só que não se chegava a falar. 

O que estava observando da dupla podia perguntar a ela o que? para incentivar a pessoa a 

conseguir falar. Nesse exercício, além de ser mais sutil de se perceber quando se estava 

realmente tentando falar algo, era também bem mais difícil se conseguir fazer. Com a 

inspiração se lançava o fio conector, depois isso se sustentava na tensão gerada, durante 

um tempo de tentar falar e na expiração se desistia de falar. O primeiro problema ocorria na 

inspiração, como foi dito. O impulso devia ser preciso, se não se estava representando a 

necessidade de dizer algo e não realmente tentando dizer algo. 
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Essa precisão referida foi conquistada aos poucos. E quando se conseguia uma vez, 

ficava mais fácil de perceber quando dava errado, além de ser bem mais visível para os 

colegas quando estão acertando ou errando. Quando digo errado ou certo é porque fica 

claro quando aconteceu ou não o lançamento do fio, bem como sua sustentação. Há que se 

perceber com a prática contínua que esgarçar o tempo ou acelerá-lo esvazia o significado 

do texto, quebra a relação estabelecida entre os atores e o público. 

Esses exercícios tinham a ver com conseguir lançar o fio que conectava uma pessoa 

a outra; e a respiração vinha como o impulso para fala acontecer.  

O intuito é estabelecer a conexão com o outro. Para tanto, cria-se uma sequência de 

exercícios que vai do mais palpável até a mais sutil ligação entre duas pessoas. Nessa 

sequência, passa-se por variações de maneiras de se conectar até chegar a ter somente 

uma inspiração para se conectar. Talvez esses dois últimos exercícios pudessem também 

ocorrer invertendo sua ordem, nesse caso a ênfase seria no trabalho de conexão atrelado 

ao texto. 

Exercício 31: cada um por si partia da movimentação da coluna para encontrar um 

tipo de respiração e intenção e experimentava isso durante um tempo sozinho. Podia 

envolver o resto do corpo, mas o movimento devia partir da coluna. Depois de um tempo, 

ainda nessa dinâmica, cada um encontrava uma dupla e um enviava a sua intenção para o 

outro, que por sua vez a recebia, mudava-a através da movimentação da coluna e a 

enviava para o parceiro que refazia a mesma dinâmica. Logo, acrescentava-se a frase você 

(tu) que sabe junto com a intenção. 

Creio que esse exercício funcionava como um propositor que vem de fora, uma vez 

se recebia a intenção proposta por outra pessoa e não por ela própria. E mesmo que o 

intuito não fosse o de imitar o que o outro fazia, acabava-se imitando parcialmente, e isso 

propunha aos praticantes novas possibilidades desconhecidas, pois vinham de outro corpo 

que não o seu.  

Exercício 32: buscar estar em relação com o outro era uma das questões 

fundamentais nesse trabalho vocal. O seguinte exercício tinha por base tornar mais 

profundo o estar em relação. Em duplas, segurando-se pelos braços, os dois ao mesmo 

tempo, exploravam a abertura e o fechamento de espaço interno do corpo com a respiração 

a partir do puxar o outro ao mesmo tempo. Pouco a pouco, se ia encontrando uma dinâmica 

entre puxar e ser puxado que fluía até se transformar em uma situação, podendo chegar a 

ter falas, caso fosse necessário, sempre buscando a conexão com o outro através da 
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respiração. Esse mesmo exercício podia ser feito novamente só que buscando a abertura e 

o fechamento do espaço interno a partir do empurrar o outro. 

Exercício 33: em duplas, todos decoravam um pequeno texto que é repetido 

incessantemente, pois o seu fim emenda no seu início:  

1 – Você poderia? 

2 – Eu não posso. 

1 – Por quê? 

2 – Você sabe, por que não vai você? 

1 – Eu?! 

2 – Você poderia? (já recomeçando o texto) 

Começava-se mantendo o ritmo da respiração, depois de um tempo, começavam a 

mudar o ritmo e a velocidade da respiração. O intuito era perceber as sutilezas de cada 

variação. Conforme a necessidade as duplas podiam se afastar ou aproximar. Em algum 

momento do exercício já em fluxo, se propunha uma pausa e pedia-se que se 

encontrassem as intenções e transições partindo da respiração. Essa era novamente uma 

forma de treinar as transições e estabelecimentos pela via oposta, como várias vezes já foi 

visto aqui. A regra do jogo é responsável por colocar os atores na intencionalidade do fazer. 

O fluxo do jogo propõe ao ator fazer de verdade e relacionar-se com o outro também de 

verdade, levando-o a novas possibilidades de intenções. 

Da mesma forma que o exercício do tchau este exercício a seguir propunha que um 

mesmo diálogo podia levar o ator a várias intenções. Dessa vez, era de suma importância 

que se prestasse atenção às transições que aconteciam durante a improvisação, pois elas 

vinham como resposta ao que o parceiro falava e fazia. O foco continuou nas transições e 

estados que aconteciam na fala durante a improvisação, e conforme se entrava no estado 

de jogo, envolvia-se o corpo todo, uma vez que não condizia com trabalho falar de 

determinado jeito e o corpo estar inerte ou em desacordo com a intenção da fala, portanto a 

intenção tomava conta do corpo e da fala.  

 

O entendimento ao qual me alio é de que não há separação entre corpo, 
voz, mente e emoção. [...] Se o corpo se modifica, a voz se modifica, a 
mente se modifica. E se há emoção há movimento no corpo, se há 
movimento no corpo, há mudanças... e, portanto, a reverberação da 
mudança no corpo, na voz, na mente (BACKES, 2010, p. 17). 
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Exercício 34: o exercício seguinte era um exemplo perfeito de jogo imagético. Nele, 

imaginação e a intenção estavam voltadas à situação em criação de cena ou improvisação, 

mesmo que os outros exercícios também pudessem ser usados para a criação. Em duplas, 

sentados um de frente para o outro, deviam criar um diálogo somente com a respiração 

para apresentar para os outros grupos. Note-se que não era uma conversa em que as 

palavras eram ditas em forma de respiração ou sopros sem som (exemplo: shussshushhhs 

significando eu estou bem), embora imagino que talvez possa ser interessante fazer esse 

exercício dessa forma também. A conversa era composta por sons respiratórios que 

fazemos no dia-dia, como: uma risadinha curta como deboche, ou um suspiro, ou tentar 

falar e não conseguir. O importante era não deixar que fosse perceptível que não se podia 

falar. Também era necessário tomar cuidado para não exagerar nas expressões que o rosto 

fazia na improvisação, pois o intuito desse exercício não era carregar o corpo de gestos 

desnecessários ou fazer mímica do que se queria falar e não podia. 

 Esses exercícios propõem caminhos a partir do fisiológico e do energético para 

chegar à relação e situação. No fim, faz-se a restrição para criar uma cena em que o ponto 

central é a relação/situação, dentro do contexto da respiração. 

Exercício 35: algum voluntário começava a contar uma história e os outros 

integrantes prestavam atenção nas pausas que ele usava. Essa era uma maneira 

interessante para introduzir as pausas, uma das mais importantes matérias que cabiam à 

respiração. Toda a organização frasal é determinada pela respiração. Começamos a 

estudar três tipos de pausa durante as aulas seguintes. Essas pausas são descritas em um 

dos livros de Stanislavski, “A Preparação do Ator” (1964). Para a pausa realmente ser uma 

pausa ela tinha que estar em conexão com a respiração; se não fossem realmente 

preenchidas por essa conexão, seriam simplesmente espaços vazios. 

A primeira se chamava Luft Pause, é a pausa que se faz quando se retoma o ar sem 

interromper o fluxo da fala. Essa era a mais simples de todas e a maioria das vezes 

imperceptível. O seu símbolo para registro é v, segundo Gayotto, em “Voz: partitura da 

ação” (1997).  

A seguinte era chamada Pausa Lógica. É quando se está falando algo, se faz uma 

pausa e volta a falar no mesmo estado em que estava antes ou reforçando um pouco mais 

o mesmo estado. Pode haver uma pequena variação tonal antes da suspensão da fala. 

Muitas vezes acontecia de simplesmente interromper o fluxo da fala finalizando a ideia e 

cortando o fio conector, contudo a fala deve ser suspensa no ar, mas a energia deve 
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continuar segurando o fio conector na medida certa e a ideia que estava sendo dita não é 

encerrada, ela continua em fluxo. Existe uma imagem interessante que ajuda nessa 

percepção de um fluxo que não se interrompe: um carro que corre (a fala) e salta de uma 

rampa que o faz voar em parábola (suspensão da fala em formato de parábola) até 

aterrissar na outra rampa e seguir seu destino (volta da fala) (foto 4). O carro continua 

existindo enquanto está no ar, por isso, não há interrupção de energia. É necessário 

parecer que a fala vai continuar, não que se encerrou e vai falar algo novo. O símbolo para 

registro da Pausa Lógica é /, segundo Gayotto (1997). 

(Foto 4
19

 – Pausa Lógica) 

 

A Pausa Psicológica é a terceira. Nela, o fluxo é interrompido, mesmo que não se 

desconecte completamente do interlocutor. O fluxo se interrompe em qualquer momento, 

sem antecipação tonal. O que acontece na Pausa Psicológica é uma mudança de estado. 

Pode ser que o que leve a pessoa a pausar seja uma visualização (de uma cena) de algo 

relacionado com o que estava dizendo ou uma pausa para a reflexão da validade do que 

estava dizendo. Um bom exemplo, seria estar contando uma história de forma contente e de 

repente pausar, lembrar-se de alguém dessa história que faz a pessoa se sentir triste e 

voltar a falar, só que com tristeza. A pausa psicológica pode acontecer em qualquer 

momento da fala, mesmo no meio das palavras e sílabas, diferentemente da Pausa Lógica, 

                                            
19

 Créditos de fotografia a Renan Soares. 
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que, em geral, é entre palavras. O símbolo para registro da Pausa Psicológica é //, segundo 

Gayotto (1997).  

Nas duas últimas pausas acontecem a suspenção da respiração, embora perceber 

fisicamente o que acontece no corpo não seja garantia de se conseguir manter o fio 

conector preso ao outro, ou de que não será um vazio. 

Exercício 36: o exercício com as pausas era bem simples. Cada um escolhia uma 

frase e a falava, um de cada vez, acrescentando uma das pausas. Em geral, se começava 

com a Luft Pause, mas também, essa podia ser a última. Contudo, foi interessante que a 

Pausa Lógica e a Pausa Psicológica viessem em sequência uma da outra. Pouco a pouco, 

se foi entendendo e percebendo as diferenças das pausas, bem como quando elas 

aconteciam ou não. Faz-se o mesmo exercício com as três pausas, de acordo com as 

explicações de como elas acontecem. Também, pode acontecer na percepção de que, ao 

se fazer muitas vezes uma das pausas, pode-se começar sugerir estados referentes a essa 

repetição. 

Exercício 37: depois que todos já experimentaram e, minimamente, conseguiam 

fazer as pausas, foi interessante propô-las lendo um texto. 

Exercício 38: depois se experimentava fazer as pausas Lógica e Psicológica serem o 

mais longas possível – estendendo a capacidade de manter o fio conector ligado por mais 

tempo. Não era o tempo em silêncio, mas sim o tempo em conexão era o foco. Esse 

exercício deixava claro, quando ocorria essa conexão ou não. 

Embora parecessem simples e quando se vê alguém as fazendo parecia também 

muito simples, porém, na hora de fazer, os participantes acabavam tendo vários problemas, 

tornando necessário um tempo relativamente longo para que o corpo se apropriasse da 

dinâmica das pausas, especialmente as duas últimas. 

Existiam ainda alguns outros tipos de pausa que foram descobertas pelo professor 

durante as aulas que valem ser mencionadas aqui. A pausa para fazer alguma ação ou 

atividade desvinculada da fala anterior e voltar para o mesmo estado – que envolve uma 

ação ou atividade, necessariamente (como parar de falar para se coçar); a pausa para fazer 

outra ação ou atividade e voltar em outro estado (como tropeçar, cair e voltar a falar afetado 

pela dor ou voltar a falar depois de um telefonema desconcertante); a pausa para fazer 

outra ação ou atividade e voltar a falar sobre outro assunto que não se estava falando 

antes, no mesmo estado ou em estado diferente. 
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Exercício 39: o jogo era colocar uma dessas pausas criadas por Alberti em um 

momento do texto, tentado estar na intencionalidade dele. Depois de experimentadas as 

três primeiras pausas, foi interessante descobrir essas outras como novas possibilidades, 

mesmo que no fundo, elas tivessem algo das três primeiras. 

Exercício 40: usando os símbolos de cada uma das pausas (cada um inventou um 

símbolo para cada uma das pausas novas), no exercício seguinte, cada um criava uma 

partitura colocando os símbolos das pausas aleatoriamente na folha do texto que estava 

sendo usado, experimentava-a sozinho e depois mostrava aos outros praticantes. O 

professor ia corrigindo eventuais equívocos no acontecimento das pausas. 

Exercício 41: como no exercício anterior, criava-se uma partitura aleatoriamente, só 

que, desta vez, entregava-se a folha ao colega do lado que a lia já para todos verem.  

Exercício 42: aprofundando os exercícios de improvisação com as pausas, agora, os 

alunos deveriam improvisar com o texto. Dessa vez, não apenas percebendo o que o texto 

sugere, mas também, propondo pausas e tendo que justificá-las numa lógica possível no 

texto. Esse exercício é semelhante às improvisações com a partitura elaborada pelo outro 

colega, contudo, aqui, a dificuldade se dava no escutar o texto e, ao mesmo tempo, ter o 

distanciamento para jogar elementos de pausa sem direcionar o sentido previamente. 

Assim, a leitura se concretizava como uma forma de improvisação que sugeria caminhos 

criativos que não eram vislumbrados anteriormente e não faziam parte de um repertório pré 

existente no imaginário do aluno. Sendo, por fim, uma maneira de ampliar o repertório 

criativo do leitor, mantendo-o conectado no aqui-agora. 

Reparei que, por mais deslocadas que as pausas parecessem, eram possíveis de 

serem integradas sem parecer que viessem de fora ou que o texto estava sendo lido pela 

primeira vez. Pouco a pouco, conseguia-se ir além da reprodução bem feita das pausas e 

ia-se podendo investir mais afundo na intencionalidade da fala, agora, com essa nova 

possibilidade de investigação. 

Nesses exercícios, a transição ganha mais peso. Percebem-se possíveis relações 

de pausas que conectam o texto ao estado através da transição. Pareceu-me pertinente 

esse trabalho vir depois do grupo de exercícios referentes à conexão. 

Outra matéria importante, e uma das que mais pesou na minha escolha em escrever 

sobre o trabalho vocal, foi a da pontuação. Aparentemente todos sabíamos ler um texto, 

mas, logo no início dos exercícios, pude perceber que havia muito mais do que questões 

gramaticais na pontuação de um texto. Para trabalhar com a pontuação, foi de suma 
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importância o texto utilizado – Além do Ponto, de Caio Fernando Abreu (anexo I). Apesar de 

aqui não se entrar em detalhes sobre a construção poética do texto, ao ler o primeiro trecho 

já se percebe um detalhe que ajudava muito a quem estava aprendendo as vírgulas 

(primeiro sinal que em geral era ensinado), pois ele é repleto de vírgulas e quase nenhum 

ponto. Isso fazia percebermos os vícios de fala que costumamos ter; bem como o padrão de 

construção frasal com relação ao tamanho das frases que, em geral, temos ao falar um 

texto. Para melhor visualização, eis um pequeno trecho do início do conto. 

 

Chovia, chovia, chovia e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele, 
sem guarda-chuva nem nada, eu sempre perdia todos pelos bares, só 
levava uma garrafa de conhaque barato apertada contra o peito, parece 
falso dito desse jeito, mas bem assim eu ia, pelo meio da chuva, uma 
garrafa de conhaque na mão e um maço de cigarros molhados no bolso. 
Teve uma hora que eu podia ter tomado um táxi, mas não era muito longe, 
e se eu tomasse um táxi não poderia comprar cigarros nem conhaque, e eu 
pensei com força então que seria melhor chegar molhado da chuva, porque 
aí beberíamos o conhaque, fazia frio, nem tanto frio, mais umidade 
entrando pelo pano das roupas, pela sola fina esburacada dos sapatos, e 
fumaríamos, beberíamos sem medidas, haveria música, sempre aquelas 
vozes roucas, aquele sax gemido e o olho dele posto em cima de mim, 
ducha morna distendendo meus músculos. (ABREU, 1984, anexo I) 

 

Exercício 43: no primeiro exercício, um voluntário pegava esse texto e lia, enquanto 

que os outros o escutavam de olhos fechados. De tempos em tempos, o professor pedia 

que a pessoa parasse de ler e perguntava aos outros se o voluntário havia lido um ponto ou 

uma vírgula. Por fim, todos olhavam o texto e viam quais eram vírgula e quais eram ponto. 

O que em geral sucedia era ler as vírgulas como se fossem pontos. Isso não era proibido de 

ser feito. O que acontecia, muitas vezes, era pensarmos estar fazendo a pontuação de 

acordo com texto e, na verdade, não estávamos. Então, não era que fosse feio ou proibido 

colocar ponto onde havia uma vírgula, o importante era que se tivesse consciência de que 

isso estava sendo feito, e não fazê-lo por desconhecimento. 

A vírgula pode ser como uma pequena Pausa Lógica; ela tem a função de sustentar 

a tensão na fala, enquanto que o ponto, por sua vez, finaliza essa tensão.  

Exercício 44: existe, em algum momento, a percepção de uma pequena subida no 

tom da voz logo na última palavra antes da vírgula, então líamos o texto pensando nessa 

imagem. Isso podia ajudar nas primeiras tentativas, contudo só a percepção fisiológica do 

que acontecia no corpo não era o bastante para que se conseguisse a intencionalidade até 

agora buscada. Isso prova a importância dessas abordagens serem feitas a partir de 

perspectivas vocais diferentes. 
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Exercício 45: havia também a imagem de um semicírculo partindo do corpo para 

fora, feito com o dedo no momento de dizer a vírgula que pôde auxiliar nesses primeiros 

momentos, ao ler o texto (foto 5).  

 

(Foto 5 – vírgula) 

 

Exercício 46: um exercício que foi interessante de se fazer para testar se a pessoa 

que estava lendo o texto estava ou não lendo a vírgula era: durante a fala ela interrompia a 

frase exatamente no momento seguinte a vírgula, como no exemplo, e eu ia indo por 

dentro da chuva ao encontro dele, (suspendia a fala); se nessa suspenção ficasse a 

sensação de que a pessoa ia continuar a falar algo e interrompeu o seu fluxo, ela havia lido 

vírgula; mas, se a frase parecesse ter seu sentido completado, os ouvintes não sentirem 

falta de mais nada, a pessoa havia lido ponto. Com o tempo, a própria pessoa que estava 

lendo conseguia se ouvir e perceber se estava ou não conseguindo falar a vírgula. O 

apolíneo está atrelado ao saber fazer, nesse início, mecanicamente as vírgulas. 

Exercício 47: outro exercício que ajudava a percepção imagética do que acontecia 

na vírgula era o seguinte: o professor pedia que a pessoa dissesse eu fui à feira e comprei 

pera, maçã, uva, seguido de quantas outras frutas se quisesse dizer. Ao pensar as frutas 

que comprou e, ao mesmo tempo, elas tendo um mesmo grau de importância, a pessoa 

fazia automaticamente a vírgula. Então, ao reler o texto e ter dificuldade em fazer a vírgula, 

a pessoa acrescentava esse pequeno trecho sobre a feira antes da última palavra antes de 

dizer a vírgula e lia essa palavra do texto como se fosse uma das frutas da feira: eu fui à 

feira e comprei pera, maçã, uva, dele,. Não se dizia mais frutas após a vírgula em 

questão, mas mantinha-se a intenção de quem fosse continuar falando uma lista de frutas; 

eu fui à feira e comprei pera, maçã, uva, ao encontro dele, - novamente só se pensava 

nas frutas seguintes; eu fui à feira e comprei pera, maçã, uva, indo por dentro da chuva 

ao encontro dele, - mais uma vez, só se pensava nas frutas seguintes; até conseguir 

emendar mais de uma frase, eu fui à feira e comprei pera, maçã, uva, e eu ia indo por 
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dentro da chuva ao encontro dele, sem guarda-chuva nem nada, e só pensava nas 

frutas seguintes; e depois conseguir falar só pensando na frase da feira e falando só os 

trechos (frutas) do texto. Era importante imaginar cada trecho de frase como se fosse uma 

fruta e como se tivessem mais frutas a serem ditas, não podia ser a última fruta. 

Exercício 48: podia-se ainda, pensar nos trechos de texto como se fosse o nome de 

uma fruta em uma língua diferente. Então, em russo, hipoteticamente, a fruta pêssego seria 

dita e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele. 

Em seguida, veio os dois pontos; nele também a ideia não é encerrar, mas sim, 

anunciar o que será falado a seguir. Para poder treinar bastante, manteve-se o mesmo texto 

das vírgulas, porém, ao lermos, tínhamos que pensar que cada vírgula era um dois pontos. 

É mais fácil perceber os dois pontos a partir da expressão por exemplo. Todavia, ao 

aprendermos tal pontuação em outras frases, descobríamos maneiras de utilizar os dois 

pontos. Os dois pontos em contato com frases não habituadas a essa pontuação, sugeria 

uma quebra de padrões de construção frasal, encontrava-se novos modelos na leitura que 

indicavam novos caminhos para o texto não percebidos anteriormente.  

Exercício 49: para perceber o som dos dois pontos era bom usar a expressão 

recorrente em que aparece essa pontuação. Por isso, antes dos dois pontos no texto, dizia-

se a expressão por exemplo: ia indo por dentro da chuva ao encontro por exemplo: 

sem guarda chuva nem nada. Depois, tentar, pouco a pouco, trocar o por exemplo pela 

palavra original do texto: ia indo por dentro da chuva ao encontro exemplo: sem guarda 

chuva nem nada; ia indo por dentro da chuva ao encontro delemplo: sem guarda 

chuva nem nada; ia indo por dentro da chuva ao encontro dele: sem guarda chuva 

nem nada. A palavra ia sendo trocada paulatinamente e era válido misturar a palavra com a 

expressão por exemplo para manter a lógica da pontuação atrelada ao por exemplo.  

Exercício 50: o som de ponto e vírgula é igual ao de dois pontos, por isso valem os 

mesmos exercícios. 

As reticências podem vir em qualquer lugar em um texto, até mesmo no meio de 

palavra; dão a sensação de algo que continua ou algo interrompido. Na verdade, sempre é 

algo que continua, mas ocorre que o que continua é o fluxo das intenções, dos estados. 

Quando o texto é interrompido na lógica das reticências, o fluxo da intenção 

transiciona para outra coisa que não condiz com o texto. Não é apenas uma interrupção. 
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Por outro lado, quando as reticências são usadas sem a interrupção, fica-se com a 

sensação de que a fala deveria continuar. O estado do ator nesse caso permanece o 

mesmo, projetando a frase a uma espécie de infinito. 

Exercício 51: um bom exemplo do som seria dizer eu fui à feira e comprei maçã, 

abacaxi, laranja... existem mais frutas, mas não eram necessárias dizer quais. Depois de 

percebido o som com esse exemplo, se podia testar no texto colocar no lugar da última fruta 

a palavra anterior às reticências e pouco a pouco alongando o tamanho da frase da 

seguinte forma: eu fui à feira e comprei maçã, abacaxi, dele...; eu fui à feira e comprei 

maçã, ao encontro dele...; eu fui à feira e comprei por dentro da chuva ao encontro 

dele...; e assim sucessivamente. 

O ponto finaliza a ideia que está sendo dita na fala, por isso era importante ter 

cuidado para não cortar o fio conector com o outro e além de encerrar a ideia, encerrar a 

conexão com público e os outros atores. Ele pode ser dividido em dois tipos básicos: o 

ponto no fim de uma frase e ponto final do parágrafo ou fala. Existe, no som, apenas uma 

pequena diferença de peso entre eles. O ponto no final tem peso maior que no ponto de fim 

de frase – o primeiro é, portanto, um tanto mais grave. Isso não significa que ele é mais 

dramático (triste), pois não tem relação com estado ainda. 

Exercício 52: o exercício era a prática de diferenciação desses pesos ao ler o texto. 

Exercício 53: o ponto de interrogação é fácil e o investimento que foi feito teve 

relação com o falar de verdade. Quando se pergunta algo para alguém se espera o tempo 

da resposta antes de continuar a falar. Muitas vezes, o que ocorria em um texto era que se 

continuava imediatamente além da pergunta e, por isso, essa pergunta não era realmente 

feita de verdade; ela só cumpria os elementos fisiológicos do corpo e se esquecia dos 

elementos energéticos e imagéticos do corpo. Então, o investimento no ponto de 

interrogação teve esse sentido. 

Podem-se perceber algumas relações entre as forças de Apolo e Dionísio no que 

tange a essas matérias, que são interessantes. As pausas e pontuação em si seriam 

matérias apolíneas, contudo, o fato de atrelá-las à necessidade de dizer algo em conexão 

com alguém, faz a força de Dionísio agir, no sentido de preencher os espaços vazios com 

as intencionalidades. 

Aqui o experimento das transições e estados se desloca para a pontuação. Esses 

exercícios têm a função de manter a conexão antes e depois dessas pontuações na 

tentativa de não desvincular a conexão da fala. 
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A pontuação seria uma pequena evolução das pausas, tendo em vista que essas 

permitem uma independência maior em relação ao texto, já na pontuação o texto sugere 

determinadas entonações e ritmos. 

Nos exercícios seguintes o intuito era ler o texto colocando pontuação correta e 

improvisando com o texto. Lembrando que era necessário para isso estar em relação com o 

texto e atentar para as transições e estabelecimentos de estado. “A relação alquímica do 

trabalho do ator está no fato de experimentar, misturar e transformar as propriedades de 

seus próprios estados com o intuito de ultrapassar a borda de seus sentidos” (PEREZ, 

2013, p 37).  

Exercício 54: era interessante testar, durante a improvisação, usar as falas do texto 

para impedir o outro de ir embora, mandar o outro embora, seduzir o outro, ofender o outro, 

se defender do outro, amaldiçoar o outro, tudo isso sem perder esses elementos já 

praticados e percebendo como a intencionalidade da fala influenciava em todos os outros 

elementos, principalmente a respiração. 

Aqui começa a ocorrer a transição do estar conectado e em estado para a 

experimentação em que a própria improvisação sugere para onde vai a situação. 
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3. Conclusões 

 

A respiração fundamenta o trabalho do ator, principalmente no que tange a voz. 

Creio que fica clara a importância do trabalho com o foco na respiração na preparação do 

ator. Ela é uma das responsáveis por fazer o ator entrar no estado de jogo, de concentrar, 

de dar margem, de regularizar, de entrar no rito... “Não há dúvida de que a cada sentimento, 

a cada movimento do espírito, a cada alteração da afetividade humana corresponde uma 

respiração própria” (ARTAUD, 1984, p.65).  

No início dessa pesquisa pretendia escrever algo que respondesse às perguntas 

(que tivessem alguns tipos de relação com o que foi explorado aqui) de qualquer pessoa, 

em relação à voz. Algo que permitisse a um ator ler e entender tudo o que fosse necessário 

para conseguir por em prática esse trabalho sozinho. Todavia, cheguei à conclusão de que 

esse texto tem mais utilidade para pessoas que já têm alguns conhecimentos sobre o 

trabalho vocal. E ainda, de que não se pode ir muito afundo no trabalho vocal sem alguém 

que saiba as matérias que se aprendem com os exercícios, pelo menos nessa oficina. Um 

exemplo disso seria o de uma pessoa que não sabe como é na prática como se faz a pausa 

psicológica, ela só terá uma ideia de como a pausa realmente é, pois nunca viu alguém 

fazendo, por isso, não terá certeza se está de fato fazendo-a. 

Por outro lado, tendo em vista que a condução de um processo como o ministrado 

por Alberti depende de uma percepção aguçada para com os alunos e a capacidade de 

desenvolver exercícios rapidamente, concluo que se faz necessário um professor 

qualificado não apenas no que diz respeito ao que será trabalhado, mas também com um 

conhecimento na lógica do jogo. Deve existir, na figura do professor, um caráter 

investigativo, de alguém que busca entender a si mesmo para entender o outro e se 

reinventar. Ao ensinar, o professor supera os seus limites, pois busca respostas para as 

questões que vêm de fora de seu corpo. Esse caráter de investigador percebi em Daniel 

Alberti, que une a perspectiva do professor e do ator em uma só abordagem. A união das 

perspectivas do professor e do ator vem com o sentido de fortalecer o que há de particular 

em cada figura: o ator investiga o processo de criação; o professor busca formas de acessar 

o outro para instigar os alunos a se reinventar. Com relação a isso, descobri que o papel do 

professor de dar respostas não é simplesmente responder, mas, sim, sugerir caminhos, 

saídas, entradas, e ainda, criar problemas para possibilitar encontrar as respostas.  

Percebi no jogo a potencialidade que ele carrega no ato de aprendizagem, 

proporcionando aos participantes uma ampliação do entendimento de cada elemento aliada 
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ao prazer do brincar. Isso se reafirma no que Alberti diz sobre o jogar tornar menos 

enfadonha a aprendizagem das matérias. Outra conclusão é que, ao analisar os exercícios 

da oficina sob a perspectiva dos três jogos vocais, pude perceber que os três tipos de jogos 

se confundem em vários momentos. Principalmente, com relação ao jogo energético e o 

jogo imagético, pois, quando o participante entra em relação com o colega, o estado e a 

situação se misturam. O estado pode se intensificar através da situação em determinados 

exercícios; e, só se está em situação quando o ator consegue corporificar determinado 

estado. A principal questão atrelada à utilização desses tipos de jogo é que se possa 

separar e pensar em exercícios que caibam dentro dos conceitos deles. A finalidade disso é 

que se possa investir em cada matéria sob os outros dois pontos de vista menos evidentes. 

Como já foi exemplificado, no caso da respiração, o aspecto que, para mim, era mais visível 

seria trabalhar os exercícios somente sob o ponto de vista dos jogos fisiológicos, mas, 

tendo clara a abordagem desses três tipos de jogos, se garante que as perspectivas 

energética e imagética da respiração sejam trabalhadas. O foco do ator quando está 

fazendo o exercício é o que ajuda a discernir a qual dos três tipos de jogos se está mais 

evidentemente atrelado – e o foco de aprendizagem. Isso é importante, entre outros 

motivos, para aprofundar o entendimento sobre os elementos problematizando seus modos 

de execução. O fato de cada exercício, nesse trabalho, não estar divididos de acordo com 

os três tipos de jogos vocais vem com o intuito possibilitar que o leitor possa adaptar, 

mudando o foco do jogo, e reorganizá-los de acordo com sua busca como artista e 

pedagogo. 

A improvisação livre fomenta a povoação do imaginário do ator, mas não se ocupa 

em fomentar as especificidades que não são do imaginário. Perceber e saber fazer essas 

especificidades são, também, geradores de uma criação mais potente, e, portanto, tão 

importantes quanto à exploração mais generalizada. Houve a percepção e reafirmação de 

que existe um estar fazendo certo ou não no trabalho com a voz (assim como em outras 

disciplinas no teatro), embora essa afirmação possa ser mal vista por alguns especialistas 

nas práticas vocais no teatro por buscarem uma ampliação das potencialidades vocais pela 

livre expressão em suas aulas.  

Os elementos têm características particulares que se diferenciam entre si e sugerem 

respostas cênicas diferentes de acordo com o elemento executado. Apesar de poderem ser 

próximos os resultados, nunca são iguais. Essas micropercepções são positivas para o ator 

para detalhar e complexificar sua atuação. Da mesma maneira, é importante para perceber 

e ampliar o repertório, assim como evitar cristalizações em suas respostas interpretativas. 

Ao retornar à improvisação mais livre após esse detalhamento da percepção, melhoram-se 

as possibilidades de respostas na criação de um imaginário vocal.  Aprender a discernir as 
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especificidades de cada elemento exige a restrição que define o certo e errado em cada 

contexto específico. Uso aqui um exemplo desvinculado da voz ao qual me alio para afirmar 

isso: o grupo faz o exercício de caminhar pelo espaço e o professor pede que os alunos 

equilibrem o espaço da sala. Se os alunos se amontoarem em um determinado canto da 

sala, eles não estarão equilibrando o espaço da sala. Enquanto o espaço não estiver 

preenchido de forma equidistante pelos participantes, o espaço não estará equilibrado, isso 

é perfeitamente visível. Assim como se aprende na voz a fazer a respiração costo 

diafragmática e é claro quando não se está fazendo, também se aprende como fazer as 

pausas de verdade, preenchendo o espaço vazio da conexão – a partir de um momento, 

essa percepção de preencher o espaço vazio deixa de ser tão abstrata. Mesmo em 

conteúdos mais abstratos, existem margens. 

Dessa forma, o que há também é o entendimento de que, no teatro, se pode fazer 

tudo, mas não se pode fazer qualquer coisa. Essas matérias permitem um novo saber fazer 

e revelam matizes expressivos que o corpo tem, e assim, disponibilizam uma maior gama 

de possíveis respostas que o ator pode dar durante a cena.  

 

Fala-se, portanto, de um trabalho experimental, laboratorial, na busca de 
métodos e sistemas, que se fundamenta na ideia da formação do ator. 
Existe como um espaço no qual o ator alimenta a sua necessidade do 
teatro com dúvidas e inquietações pessoais, um espaço impalpável, além 
do plano físico para exercitar o autoconhecimento. [...] Todo esse processo 
de transformação de si leva tempo (PEREZ, 2013, 40). 

 

Com o passar do tempo, o aluno aprende os elementos trabalhados na oficina. 

Aprender não tem aqui o sentido de acoplar uma tecnologia no fazer, mas, sim, de 

apreender, por para dentro, tornar parte de si – apropriar-se. Nesse sentido, mais do que ter 

algo novo, desbloqueia-se algo que permite ao ator acessar uma percepção diferenciada 

que muda seu modo de vida. Por isso, suas ações, a qualidade de sua atenção, posturas, 

entre outras atitudes no palco, devem melhorar, mobilizando conhecimentos que também 

influenciam sua vida cotidiana. Isso significa que essa pedagogia contém como princípio a 

reinvenção de si. Nesse sentido, a fronteira entre arte e vida é menos clara, muitas vezes as 

duas se tornando uma só.  

Por fim, cabe dizer que, durante a leitura, se pôde desdobrar da análise da oficina 

vários compartimentos. O importante disso é que se perceba como encontrar o universal no 

compartimentado; como potencializar o teatro nas matérias específicas do teatro. E também 

como aprofundar essas matérias para encontrar uma outra qualidade na criação teatral. É 



58 
 

na união de Apolo e Dionísio em todos esses elementos que se encontra o fazer poético 

que é a criação.  

Por isso, pode-se dizer que esse foi um estudo fractal. Fractal é um objeto 

geométrico que pode ser dividido em partes, sendo que cada uma das quais é semelhante 

ao objeto original. Ao estudar os elementos da respiração, se está estudando voz; e por 

consequência, a atuação teatral. Ao potencializar os elementos da respiração, a atuação 

teatral se torna melhor como um todo. Então, o ator está num exercício de transformar-se 

para potencializar a sua criação, ou será que ele se propõe processos de criação para se 

transformar? 
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