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Resumo: Um dos focos de pesquisa do Projeto 
Fazendo Gênero, desenvolvido no CAp da UFRJ, tem 
sido a aplicação e a análise nas aulas de Artes 
Cênicas do 1° ano do Ensino Médio, de uma prática 
teatral fundamentada nas ideias e conceitos do 
Teatro Físico, principalmente da pedagogia de 
Jacques Lecoq. A partir da experiência com os 
princípios do Teatro Físico no universo escolar 
surgiu a questão de como, em determinadas 
condições, o corpo do intérprete, mesmo o jovem 
aprendiz, é capaz de transformar-se quando está 
em cena e manifestar outra qualidade corporal 
diferente da usual. É como se aquele que atua, 
sem deixar de ser ele mesmo, estivesse outro. Há 
um fluxo de identidades que o ator é capaz de 
deflagrar ao se colocar em cena, evidenciando 
a condição poética de si mesmo que irrompe 
do e no ato de criação. Como se dá esse fluxo? 
Quais as condições para que ele ocorra? Quantas 
multiplicidades podem habitar um mesmo corpo? 
Como essas especulações podem ajudar a pensar 
a formação de um ser humano atravessada pela 
experiência poética? Estas perguntas constituem a 
problemática central do estudo sobre a Identidade 
Expressiva e orientam a pesquisa de um caminho 
de ensino de Teatro que favoreça a experimentação 
poética de si e considere a radical alteridade da 
qual é constituído o fazer teatral, discutindo sobre 
a forma de a criação teatral dialogar com a busca 
humana de tornar-se, de vir a “ser quem se é”, seja 
no espaço daquele que aprende, seja no âmbito 
daquele que exerce o ofício. 

Palavras-chave: identidade expressiva, 
subjetividade, ensino de teatro, alteridade.

Sou professora de Artes Cênicas do Colégio de 
Aplicação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, no Brasil e desenvolvo um projeto de 
pesquisa chamado “Fazendo Gênero”, com turmas 
de 1° ano do Ensino Médio, compostas de jovens 
com idade entre 15 e 17 anos. É a partir deste 
trabalho que surgiram as reflexões que pretendo 
compartilhar aqui.
Um dos focos de estudo do Projeto Fazendo Gênero 
trata da aplicação e da análise de exercícios 
corporais e de jogos teatrais fundamentados nas 
ideias e conceitos do que grosso modo chamamos 
de Teatro Físico, principalmente nos conceitos 
elaborados por Jacques Lecoq. A experiência com 
os princípios do Teatro Físico no território da 
aprendizagem fez surgir a questão de como, em 
determinadas condições, o corpo do intérprete, 
do mais experiente até mesmo ao mais jovem 
aprendiz, é capaz de transformar-se quando 
está em cena e manifestar uma outra qualidade 
corporal diferente da usual. É como se o ator, sem 
deixar de ser ele mesmo, estivesse outro (mesmo 
representando a si mesmo, pois, há nesse caso, 
um colocar-se para fora, um distanciamento que 
toma o si mesmo como outro). Há um fluxo de 
identidades que o ator é capaz de deflagrar ao 
se colocar em cena, evidenciando a condição 
poética de si mesmo que irrompe do e no ato de 
criação. Como se dá esse fluxo? Quais as condições 
para que ele ocorra? Quantas multiplicidades 
podem habitar um mesmo corpo? O que revela 
nos espaços vazios da transformação? Como 

”Os outros: 
o melhor de mim sou Eles.”
Manoel de Barros
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essas especulações podem ajudar a pensar a 
formação de um ser humano atravessada pela 
experiência poética? Estas perguntas constituem a 
problemática central do estudo sobre Identidade 
Expressiva.
A ideia de Identidade Expressiva quer remeter 
a uma operação identitária que atravesse e 
transborde os enquadres do eu. Pensadores 
como Haroldo de Campos (1969), Deleuze (1992)  e 
Octavio Paz (1982) referem-se ao ato poético como 
uma abertura ao inusitado, mágico e inefável 
do mundo e das coisas. Assim, o propósito da 
investigação recai em pensar o aspecto de jogo, 
criação e negociação presente na dinâmica do 
chegar-a-ser-o-que-se-é que subjaz no trabalho do 
ator. Toma como base o pressuposto de que o ato 
de criação põe em funcionamento um dizer poético 
de si mesmo. E, como tal, compreende a totalidade 
e a pluralidade de sentidos que a Arte proporciona.

1. Comecemos por pensar o que é identidade
 A construção da identidade repousa na pergunta 
“quem”: Quem sou eu? Porém, as respostas não 
produzem necessariamente uma arquitetura sólida, 
estável amarrada e fechada em si. Os contornos 
do eu são fabricados no confronto daquilo que é 
e daquilo que não é. Pela demarcação de fronteira 
entre pertencer e não pertencer: quem e o que 
pertence e o que e quem não pertence. Entre eu e 
o outro, nós e eles. Eu sou esse e não sou aquele. 
No interior do processo identitário operam de 
forma simultânea, porém não simétrica, as forças 
do Mesmo e do Outro. Ao mesmo tempo em que 
a identidade remete e submete as experiências 
aos enunciados da ordem da mesmidade, ela se 
produz a partir da relação com a alteridade, com 

aquilo que é diverso de si. Segundo Silva (2000), 
para Derrida a alteridade não é dicotomia, mas 
contingência. Como representação, depende da 
rede de signos em que está inscrita e se transfigura 
a cada novo contexto em que vai sendo inserida.
Assim, a identidade comporta um processo de 
significação de si no mundo. O ser humano 
apreende a existência de si, do mundo e de si 
frente ao mundo através da representação. A 
representação atribui à experiência humana entre 
as coisas e eventos do mundo um sentido – um 
querer dizer, uma direção, uma consciência e 
uma afecção. Os inúmeros estímulos e eventos 
que ocorrem ao redor e dentro do homem são 
percebidos a partir de relações, associações, 
composições, dando formas às suas experiências, 
representando-as. 
No entanto, nossas representações não se aderem 
à experiência, tornando-se elas próprias as 
coisas em si. Aquilo que representamos de nós 
mesmos, tanto quanto a realidade do mundo, 
está irremediavelmente separado daquilo que 
nosso ser ou as coisas são, de tal maneira que se 
torna impossível prender o ser e as coisas ao seu 
signo. O signo sempre escapa e conduz a outro 
signo. À pergunta: quem sou? Respondemos com 
mais construções sígnicas de nome, gênero, raça, 
nacionalidade, classe social, profissão etc. 
Aquilo que somos recusa-se a se posicionar 
em uma referência estável e central,como algo 
fixo, original, anterior à representação. Desliza e 
escapa de nós porque estamos continuamente 
nos tornando e refazendo as associações e formas 
que nos compõem. A marca da existência humana 
se apresenta como um contínuo transformar-se, o 
incessante devir. 
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E como damos forma ao nosso existir? Muitos são 
os sistemas de representação dos quais o homem 
se vale para dar sentido a si, ao mundo e ao seu 
existir no mundo. A linguagem talvez seja o mais 
poderoso deles, através da palavra o homem diz: 
eu sou. Junta um nome às coisas, denota a si e aos 
eventos que vive, estabelecendo relações, ligando 
os fenômenos e afigurando o mundo. Entretanto há 
outros modos de representar: a Arte, a Ciência e a 
Religião, entre outras, também são formas de dar 
sentido.

2. Eis então outro eixo deste estudo: a experiência 
artística, mais precisamente o processo de criação 
teatral, como uma possibilidade de apreender e 
dar sentido aos eventos da existência
O Fazer Teatral compreende uma operação poética 
peculiar: a teatralidade institui-se a partir de 
uma manipulação do espaço–tempo, um recorte, 
uma suspensão, um destaque, uma condensação 
ou intensificação, enfim, a busca de um espaço-
tempo singular. Neste lugar, o percurso de criação 
do ator requer um estado cênico de constante 
metamorfose. É no seu corpo que o ator negocia o 
seu fazer artístico, na busca de colocar um outro 
no lugar de si. Em cena faz surgir uma existência 
eminentemente poética a qual poderíamos chamar 
personagem, persona, papel... eu optei por chamar 
de máscara. A ideia de máscara abarca, além da 
evidente encarnação de um personagem ou um 
papel, essa alteridade que está no princípio da 
representação teatral, a materialidade deste outro 
assumido pelo ator, que se acopla ao seu rosto e 
ao seu corpo, seguindo o pensamento do critico de 
teatro e ensaísta brasileiro Jacó Guinsburg (2001). 
Dessa forma, a máscara, tecida na flutuabilidade 

da subjetividade do ator, compreende um existir 
poético, na medida em que desencadeia um 
universo de representação, que é a própria cena. 
Guinsburg (2001) defende que a marca fundamental 
do fenômeno teatral é relação consentida entre 
um que assume e encarna a concreção da máscara 
(de um outro) diante de outro que aceita essa 
“encarnação” como “possível”. Lecoq (2001) afirma 
que jogar ser uma outra pessoa e de reunir 
presenças ilusórias constitui-se o corpo absoluto 
do teatro: “Yo coloco el acto de mimar em el centro, 
como si fuera el cuerpo mismo del teatro: poder 
jugar a ser outro, poder dar ilusión de todo”.
Quando está em cena, há uma espécie de 
suspensão das características da vida corrente 
do ator, da forma em que ele é corriqueiramente 
reconhecido pelo seu grupo, e irrompe um 
outro estado ou um outro ser no próprio ator ali 
presente. A criação teatral articula a possibilidade 
de existirem duas facetas agindo simultaneamente 
no corpo do ator durante a representação artística: 
uma face do cotidiano, proprietário da sua 
identidade civil, e uma face da cena, a máscara, 
resultante das forças que regem o espaço cênico. 
No espaço cênico, o ator, sem deixar de ser ele 
mesmo, está outro.  Sob certo aspecto, o estar e o 
ser se maçarocam no trabalho do ator, como fios 
que se enroscam entre si. O seu fazer evoca essa 
aproximação quase até à equivalência de sentido. 
Mais do que produzir um efeito, o ator provoca em 
si esse emaranhamento porque, pela especificidade 
do seu trabalho artístico, no ato de criação, é ao 
mesmo tempo criador e criatura de sua obra.
Ao se colocar em cena, o ator já não é mais aquele 
que pensa e age como todos os dias. Assim que 
assume o espaço cênico, o intérprete já se coloca 
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nesse estado de ser outro, em uma “outridade”, ou 
seja, em alteridade. Enfim, manifesta-se em outras 
possibilidades de existência. 
É nesse contexto relacional entre mesmidade 
e alteridade que desejo pensar a operação 
poética da identidade do ator. Pois nesta zona 
de indeterminação e metáfora que pertence 
à experiência poética, a máscara trama uma 
ligação peculiar com o artista. Há um sentido da 
máscara que existe por si, que tem vida própria, 
sem conexão com quem a criou. Por outro lado, a 
máscara só pode manifestar-se no corpo do ator. 
Ela habita o corpo do ator como contiguidade e 
coexistência. Há algo que passa de um ao outro, 
sem transformar-se nem fundir-se. Não se trata 
de um empréstimo, de uma confusão ou de uma 
reflexão dos aspectos da personalidade do ator 
para a máscara, nem a relação inversa, da máscara 
para o ator. O ator joga a máscara como algo que 
transita e atravessa a si mesmo, não destrói e 
tampouco se apodera daquilo que carrega o seu 
nome e sua história, pois a máscara não produz 
outro corpo. Ela o afirma como alterabilidade e 
iterabilidade, abrindo-o àquilo que é inteiramente 
outro. Como se fora um estado de alteridade em 
que o Outro se atravesse e se sobreponha ao 
Mesmo, sem mistura ou diluição. Possibilidade, 
desejo e experimentação.
Desta forma, embora seja razoável pensar a 
criação do ator independente de si – e por isso é 
possível reportar o ator e a máscara como seres 
distintos – é improvável efetivamente apagar os 
traços de quem ele seja do seu objeto de criação. 
O que parece configurar-se é uma tensão que 
não procede da oposição e sim da diferença de 
intensidade. Com esta tensão é que trabalha o ator: 

buscando manter um corpo em jogo que permita 
abrir o eu para o outro, instalando uma dinâmica 
entre o Mesmo e o Outro, entre o que se é e tudo 
aquilo que se possa ser. E assim, enquanto a 
máscara se assevera em cena, o ator entrega sua 
própria existência à alteridade, em um movimento 
de estranhar e estranhar-se. Seu corpo em cena 
parece afirmar tal qual Rimbaud no celebre verso: 
Je est un autre.
Além disso, a relação com a máscara permite 
com que o ator rompa com certa ordem de si, 
faz transbordar aquilo que lhe é próprio e que 
detém certo controle sobre a sua identidade do 
cotidiano: seu nome, sua história e sua rede social, 
as quais estão atribuídas de determinado valor e 
poder no círculo de relacionamentos na economia 
simbólica da vida cotidiana. Faz surgir um câmbio 
hierárquico: aquilo que se afirma e firma o que 
se é no mundo permuta de lugar e valor com o 
devir poético, aventurando-se na oscilação e na 
instabilidade. No interior da máscara sucede uma 
dinâmica relacional e contextual dos traços do 
ator, que mobiliza continuamente um pleito e uma 
negociação por posição. 
É nessa relação entrecruzada com a máscara 
que o ator inventa-se em cena, no constante 
deslizamento, impermanência e diferimento de si 
que compreende o ser o que se é. Compõe imagens 
cênicas, manifestando-as em seu próprio corpo, 
em ato, na representação teatral. O corpo de quem 
está em cena projeta-se na máscara, mas também 
é capturado por ela. A maneira de estar no mundo 
do ator – estrutura permanentemente em aberto 
e por se fazer, converte-se em composição poética 
– imagem e ser de sensação – desdobrando-se 
ao infinito em alteridade, pluralidade e mistério. 
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Reitera-se na inexplicabilidade, na impermanência 
e na singularidade que comporta a criação 
artística.
Não se trata de pensar que haveria algo 
adormecido dentro de cada um a ser revelado 
ou resgatado em cena. Tampouco prescrever um 
processo de descoberta ou desvelamento. O dizer 
poético de si articulado pelo ator em criação 
não comporta a intervenção do ato explicativo. 
Apresenta-se como uma escritura de si que se faz 
na criação artística. Sem um sentido oculto, a ser 
revelado, identificado e classificado, mas como um 
traço que surge no jogo de presença e ausência do 
ator em cena. Seu estatuto é o da Arte e só pode 
ser apreciado como experiência poética, naquilo 
que tem de inominável, ambíguo e plural.

3. A partir destas duas ideias centrais: a 
identidade como uma construção em devir e a 
existência de um dizer poético da identidade no 
trabalho do ator, podemos apresentar a ideia de 
Identidade Expressiva 
A gênese da noção de Identidade Expressiva se 
situa no espaço da Arte como sistema simbólico 
do homem de apreender os eventos de si e toma 
como base a idéia de que o ato de criação do ator 
pressupõe um potencial de dizer poético de si 
mesmo. Deve ser comprendida no contexto do dizer 
poético, com a totalidade e pluralidade de sentidos 
que a Arte proporciona. 
Este dizer poético de si age nos e com aspectos 
da subjetividade do ator que emergem do seu 
corpo em criação cênica, aproveitando a oscilação 
nas amarras daquilo que se é que a cena 
provoca. Favorece um movimento de construção e 
desconstrução, composição e recomposição das 

possibilidades de si. Opera em uma zona marginal 
que se instala entre quem cria e quem assiste, 
onde se precipitam em jogo os sentidos do outro e 
do mesmo. 
A Identidade Expressiva de alguém se apresenta 
a partir da capacidade daquele que entra em 
cena de desestabilizar seu comportamento do 
cotidiano e fazer surgir a máscara. Ao criar, o 
ator instala um estado cênico de constante 
mobilidade, invenção de formas de estar no mundo 
e, consequentemente, abriga a possibilidade de 
tecer um dizer poético de si mesmo. Na finitude da 
máscara, o ator pode lançar-se ao infinito do caos, 
constituindo um si que se desloca e se desdobra, 
transformando e permutando aquilo do qual é 
composto. 
Nas palavras de Machado (2010):

“A Identidade Expressiva é antes 
uma prática do que um resultado. 
É escrita no interior de um fazer 
artístico, tecida em um plano 
de construção de um corpo que 
sustente o jogo da máscara em 
cena. Requer que o processo de 
aprendizagem teatral considere 
sua constituição de radical 
alteridade. Colocando aqueles que 
participam da experiência poética 
em relação com o Outro que a cena 
irremediavelmente acolhe”.

Destarte, a Identidade Expressiva fundamenta-
se em pensar um exercício de criação teatral 
como um plano de construção de subjetividade, 
cujo princípio pedagógico seja a experimentação 
poética de si. Propõe instituir um percurso 
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construtivo de si, baseado no pressuposto de que 
o sujeito que nós somos está em permanente 
processo de invenção - algo por vir a ser, ou ainda, 
por se fazer.
Nessa perspectiva, um tema eminentemente 
transversal à prática de criação teatral seria 
perceber e sustentar a condição de diferimento 
que a cena provoca no corpo do ator – estado 
indecidível de différance. Esta condição deve ser 
necessariamente capturada pelo corpo, por meio 
de uma experiência poética de despojamento, 
construção e desconstrução, carregada dos 
sentimentos de transitoriedade, iminência, não-
acabamento, imponderabilidade.

4. Desdobramentos da Identidade Expressiva: 
Projeto Fazendo Gênero 
O Projeto Fazendo Gênero, nos últimos anos 
vem sistematizando e aplicando as ideias de 
Identidade Expressiva, propondo-se a pensar 
um exercício de criação teatral, cujo princípio 
pedagógico seja a experimentação poética de 
si por meio da experimentação da teatralidade 
do corpo. Há um investimento significativo no 
trabalho corporal como base para o exercício da 
atuação, com um claro objetivo de tornar o aluno 
capaz de materializar e suportar em seu corpo o 
universo cênico. Destaca-se também a abordagem 
lúdica com a qual é conduzido o processo de 
aprendizagem e criação teatral. A intenção é 
possibilitar que os alunos percebam seu corpo 
enquanto lugar privilegiado da expressividade 
cênica e compreendam a dinâmica da ação 
teatral como uma relação de forças produzidas e 
sustentadas pelo jogo.  
A instância por uma fisicalidade no trabalho do 

ator não é nova e nem inédita na história do 
teatro, muitas tradições teatrais, principalmente a 
partir do século XX, reivindicam ao intérprete um 
treinamento com fim semelhante à preparação 
intentada pelo “Fazendo Gênero”, qual seja ter 
em vista a aquisição de qualidades corporais 
que sustentem a materialidade cênica. Todavia, o 
“Fazendo Gênero” investiga tornar esse treinamento 
exequível à realidade escolar, preocupando-se em 
instituir uma prática com noções e princípios na 
qual o adolescente seja capaz de apropriar-se, bem 
como adaptada à estrutura da escola, desde os 
horários e a periodicidade semanal das aulas, até a 
conquista da disponibilidade dos alunos, bastante 
comprometidos com outros trabalhos escolares. 
Com base nas reflexões postas pela Identidade 
Expressiva, o Projeto propõe um exercício criativo 
preocupado menos com o conteúdo da criação 
do aluno e mais com a operação poética que ele 
realiza. Os elementos e conceitos de práticas 
corporais e de linhas de treinamento de ator que 
foram incorporados ao “Fazendo Gênero” são 
aplicados a fim de suscitar uma experiência poética 
com o corpo, no corpo e para o corpo do aluno. 
Com esse direcionamento, procuramos ajustar e 
combinar partes de muitas técnicas, costurando 
aquilo que experimentamos com e nos alunos em 
tessitura pedagógica.
Os exercícios e as improvisações propõem uma 
experimentação das possibilidades expressivas 
do corpo mais do que o domínio ou o controle 
de determinados movimentos. O compromisso 
pedagógico fundamental do Fazendo Gênero é com 
a contribuição da criação teatral na formação do 
aluno imbricada no domínio da expressão artística. 
Interessa-nos, sobretudo, que eles percebam seu 
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corpo como lugar de experimentações sensíveis. 
Poucos adolescentes seguirão a carreira artística, 
porém, certamente todos podem ser tocados 
efetivamente por uma vivência artística. 
Investimos antes na produção da experiência 
do que no aprimoramento das habilidades. Mas 
não uma experiência baseada na interpretação 
da história ou da personalidade do aluno e sim 
eminentemente vinculada ao ato de exercer 
a criação. Trata-se de experimentar o corpo 
em criação, fazer surgir do jogo um estado de 
percepção poética que transbordasse os limites da 
vida diária. Assim, experimentamos e incorporamos 
os elementos de diferentes métodos teatrais, 
empregando os princípios, combinando-os e 
os adequando ao contexto da sala de aula e às 
demandas do trajeto criativo de cada turma de 
alunos. Pode acontecer quase tudo, desde que não 
percamos o nosso plano de levar o adolescente 
a experimentar em seu próprio corpo o estado 
da cena, colocando em movimento um universo 
próprio de significados e mobilizando sua forma 
constituída de ser. 
Essa possibilidade de acontecer quase tudo exige 
uma atenção a situações que podem parecer 
extremamente banais e fora do contexto do jogo. 
Por exemplo, se um exercício exige muito esforço 
físico deve ser aplicado com cuidados e restrições, 
pois a aula de Artes Cênicas ocorre durante 
o horário escolar, entre uma matéria e outra. 
Certamente o aluno sairá dali para outra atividade, 
provavelmente sem oportunidade de fazer uma 
higiene adequada, o que, consequentemente, traz 
desconforto e transtorno para ele. Parece simplório, 
mas muitas vezes a atenção a essas pequenas 
demandas do cotidiano permitem uma maior 

disponibilidade do adolescente e o abrandamento 
de suas resistências frente às nossas propostas. 
Demanda também uma certa delicadeza: o 
aluno, ao entrar em cena, muitas vezes vive um 
sentimento de ansiedade e angústia que pode se 
revelar em um constrangimento intenso, um não 
saber o que fazer do seu corpo em cena ou em um 
demasiado apego a formas estereotipadas. 
As respostas intensas dos alunos aos exercícios 
nos levam a pensar sobre o sentido do fazer 
artístico um caminho que leva à transformação de 
si tal qual uma viagem. Na análise  do “Fazendo 
Gênero”,  reporto-me ao processo de criação dos 
meus alunos como um ato de arrumar a mala para 
sair de viagem (Machado, 2004).
O sentido de viagem remete a uma experiência de 
sair de onde se está, ir de um a outro lugar. Tem a 
ver com aventura e com desprendimento. Viajar nos 
leva a re-visitar o nosso próprio lugar no mundo. 
No seu fazer artístico, o intérprete estabelece um 
entrecruzamento articulando formas de estar no 
mundo sobrepostas e subjacentes: esmaece seu eu 
civil e cotidiano para deixar sobressair a máscara. 
Criar seria atrever-se a uma viagem no interior de 
nossos próprios territórios e de Outros. E há muitos 
Outros que surgem nesta viagem de criação do 
ator: a máscara, o si mesmo como outro, o ator, o 
outro ator, o espectador e o outro espectador, além 
do desdobrar de outros que existe em cada um. O 
fazer teatral esparrama-se em outridade. É uma 
viagem desafiadora. O aluno em cena muitas vezes 
se parece com alguém que está no alto de uma 
montanha e não consegue ver a trilha de descida: 
a cada tentativa na beira do precipício o acomete 
uma sensação vertiginosa de queda, perigo e risco 
junto com a alegria, a palpitação e a vibração do 
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desafio. Muitas vezes a vertigem é insuportável e 
imobiliza o aventureiro.  
Para o “Fazendo Gênero”, a saída da trilha está no 
interior da experiência de criar: na celebração da 
alteridade de cada processo criativo. A experiência 
criativa jamais é oca, embora ressoe no vazio e no 
silêncio que guarda o interior da nossa existência. 
A cada exercício o ator escolhe dar um passo em 
direção a esse vazio e faz estremecer a si próprio. 
Só a experiência de cada um responde até onde 
pode seu corpo. O limite do aluno não pertence 
ao professor, tornando-se necessário escutar e 
negociar as possibilidades daquele que se coloca 
em cena. Com amorosidade. A amorosidade 
contrapõe um gesto de suavidade à abertura 
violenta que provoca o espaço intersticial da 
criação: há de se sustentar, sem negar ou disfarçar 
o sentimento vertiginoso que perpassa o fazer 
artístico, mas também há de se amparar o medo e 
o embaraço de estar em cena, negociando até onde 
se pode suportar a instabilidade lúdica. 
Porque o percurso de criação não é um partir ao 
léu. Há um percurso que leva o corpo a colocar-
se em jogo, uma maneira de fazer e pensar 
a linguagem teatral que não deixa de ser um 
programa de estudo. Enleada a esse programa é 
que acontece a aventura em direção ao que se 
é. A aventura fica ameaçada em uma condução 
aleatória. O rigor que requer o jogo não é uma 
intimidação ou controle, mas um cuidado para 
que se mantenha aceso, em conexão, essa zona 
intersticial de turbulência que é o espaço lúdico. 
Trata-se de delinear um programa que permita 
experimentar um corpo que se coloque e se 
mantenha em jogo. Emprego o termo plano em 
três significados: como projeto, como superfície 

e como mapa. Ou seja, como direção para onde 
se vai, como recorte de espaço no qual se dispõe 
e se sustenta o estudo e como posicionamento 
geográfico das relações que o compõe. Um plano 
que tanto pode levar a algum lugar, como pode ser 
povoado.
Com essa perspectiva, o Fazendo Gênero vem 
investigando uma prática de ensino de teatro, 
com esses paradigmas: jogo e alteridade. Busca-
se sistematizar um processo no qual os exercícios, 
as maneiras de proceder, as dinâmicas surjam 
durante o percurso de criação, que seja no próprio 
fazer que se instituam os rumos e as relações 
com a criação. O processo de ensino se constitui 
ele próprio como um jogo, jogando com as 
possibilidades de arranjos e distribuição de seus 
elementos, podendo seguir, suspender, permanecer, 
redirecionar, acelerar mudar e transformar as 
dinâmicas.
O Projeto Fazendo Gênero não resulta em solução. 
Não há uma fórmula única, verdadeira e definitiva 
para tais demandas. Mais do que respostas, 
surgem modos de agir, formas de se posicionar, 
contingências a serem aproveitadas...
Porém, é possível perceber algumas orientações 
que permeiam os tantos caminhos que temos 
trilhado: há três atitudes que  procuramos cultivar 
na experiência artística - tanto no contexto 
daquele que atua quanto no contexto daquele que 
assiste ou orienta: escutar, esperar e acreditar. São 
também ações/gestos que procuram acolher o ato 
criador do outro na sua condição de demasiada 
extravagância – singular, enigmática, esquisita e 
extraordinária.

a. O primeiro destes gestos é ESCUTAR
“Escutar é perder o próprio nome”, diz Larrosa 
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(2006, p.82), “dispersar-se pela face da Terra, 
atender o outro como outro.” 
A escuta seria estar atento e dar lugar em si 
mesmo àquilo de desconhecido, estrambótico até 
– ao ainda não entrevisto em nós ou naquele que 
está à nossa frente. Deixar fluir o que nos parece 
das formas as mais débeis, dos movimentos os 
menos usuais, das expressões as mais esquisitas e 
dos gestos os mais inusitados. 
Por vezes, no jogo, o ator surpreende-se consigo 
mesmo – de onde vem tal impulso e tal forma 
de agir? Que corpo é esse que faz coisas que 
desconheço de mim? Ou apanha de repente a 
quem o vê – é esse o mesmo que estava sentado 
do meu lado há pouco? Que me contava da sua ida 
ao cinema ou das brincadeiras de seu animal de 
estimação?
Por exemplo, em determinada aula propus um 
exercício em duplas, no qual um se mantinha 
de olhos fechados enquanto o outro o tocava 
apenas com a ponta de um dos dedos de cada vez, 
procurando o toque mais sutil possível. O Foco era 
comprometer-se com as modificações sensíveis 
que o toque provocava em si mesmos.
Impressionei-me com o grau de absorção 
estabelecido, visto que o exercício exigia algumas 
atitudes complexas para um jovem de 15 anos, 
envolvendo a percepção da sua pele e a do 
companheiro, a administração dos afetos que essa 
interação gera, a permanência de uma quietude 
de movimentos e a fala, entre outras. Eram doze 
alunos e instaurou-se um silêncio profundo. Na 
avaliação, disseram que sentiram o corpo mais 
atento, pulsante, ampliado, que escutaram os 
sons diferentes da escola, uma menina disse que 
em determinado momento os dedos da colega 

pareciam seu próprio corpo. 
Quando se escuta, modificam-se as referências. 
Daquilo que somos, daquilo que pensamos que 
somos e daquilo que julgamos que o outro é. “...
Escutar talvez exija também a disposição a perder 
a própria língua e a perder a própria cidade” (Id., 
p.82). 
Além disso, escuta-se o abandono do qual é feito 
o Outro. O corpo do ator hesita, gagueja, assusta-
se frente ao desconhecido que a alteridade 
do jogo institui. Escutar é considerá-lo nessa 
condição vulnerável de interstício do ser e não-
ser e ampará-lo. Por vezes, o amparo se resolve 
no silêncio, no contato caloroso de um abraço, 
no respeito ao limite de cada um ao enfrentar o 
desafio da criação, na espera.

b. O segundo é  ESPERAR 
Esperar é também um gesto de amor. Esperar é 
receber o tempo do Outro, esperar pelo Outro. Sem 
expectativas, mas com esperança. A esperança, em 
contraponto com a expectativa, não pressupõe um 
compromisso e um julgamento anterior, que se 
revela em uma promessa ou uma probabilidade. 
A esperança é um crédito no escuro. Quem espera 
coloca a si mesmo à disposição, oferece sua casa 
ao estrangeiro. Total receptividade.
Trabalhar a receptividade era o que pretendíamos 
ao abordar o jogo em cumplicidade: que cada 
um ao estar em cena saboreasse a construção 
de cada aspecto da ação, jogando junto com o 
outro, adiando o conflito direto para que a tensão 
dramática fosse gerada da dinâmica das relações 
que surgissem em cena e não de uma história pré-
planejada.
Uma improvisação muito proposta era estabelecer 
cenicamente um lugar a partir de uma ação. Os 
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alunos entravam um a um e permaneciam em 
cena até a possibilidade de o grupo manter a 
comunicação em jogo. Eu suspendia o exercício 
quando, por alguma razão, se perdia o elo entre os 
atores ou o envolvimento com a ação. O lugar a ser 
jogado deveria dar possibilidades à representação 
de muitos tipos de pessoas em várias ações e 
durante certo tempo, poderia ser um bar, uma 
rodoviária, um aeroporto etc. Não havia fala e as 
relações entre as pessoas inseridas nesse lugar só 
poderiam estabelecer-se a partir da necessidade 
da ação, em silêncio.
Este tipo de exercícios evidencia como o fazer 
teatral sustenta algo como um espaço ativo de 
espera do acontecimento poético. O ato criador 
requer certa passividade no criar: embora o ator se 
lance nos exercícios, eles não lhe prometem nem 
asseguram a experiência poética. Nesse sentido, 
quem cria espera, e esperar é manter-se em um 
deserto e em um tempo não controlado - adentrar 
no mistério, penetrar no imponderável.
Na criação, existe um instante de inspiração – 
“manifestação da ‘outridade’  constitutiva do 
homem” (Paz, 1982, p.218). O advento desse instante 
escapa ao governo de si próprio, exigindo um 
estado que é ao mesmo tempo chamamento e 
alerta a sua chegada.
Outro exemplo: ao trabalhar o jogo trágico, 
seguindo os princípios da geodramaticidade 
(Lecoq:2001), abordávamos uma composição 
corporal fundada na economia dos gestos e na 
tensão entre baixo e cima, superior e inferior, céu 
e terra. Pedíamos que os estudantes investigassem 
os movimentos nestas direções, explorando a 
sensação de verticalidade. Logo entregávamos a 
eles pequenos trechos de falas de heróis gregos 

para que incorporassem à sua movimentação, 
deixando manifestar na voz o ritmo e a pulsação 
advindos do movimento, sem preocupar-se 
em buscar coerência ao sentido do texto. Em 
determinados momentos, alguns adolescentes 
conectavam certa vibração no seu corpo e voz 
que parecia haver tocado em seu corpo algo da 
fúria trágica, pois nesse instante capturava algo 
diferente de si, afigurava-se em outra intensidade, 
de uma forma diferente da que o víamos fazer no 
pátio do Colégio, até o ambiente da sala de aula 
mudava.
Desta forma, os exercícios solicitavam que o corpo 
do aluno fosse se inventando e maquinando, 
fazendo ecoar o que o próprio corpo carregava 
das várias representações de si mesmo, como se 
fossem atravessando camadas. 
Este tipo de prática corporal busca enfatizar a 
busca do corpo em jogo com a convicção de que 
assim o aluno seja capaz de avistar e suportar a 
modificação sutil do corpo em cena, permitindo ao 
aluno experimentar essa diferença e potencializá-
la. 
Esperar de maneira amorosa cumpre-se em 
não ter pressa e estar vigilante: dar o tempo 
necessário a quem cria e ficar atento aos instantes 
em que emerge a poesia dos movimentos e da 
improvisação. Enfim, suster o processo de criação, 
sem intimidação e sem promessa.

c. O terceiro seria  ACREDITAR 
Acreditar tem uma forma mais indefinida que 
esperar e escutar, porque é atravessada por ambos. 
Consiste em dar crédito ao Outro, sem cobrança. É 
um arriscar. 
Arianne Mnouchkine (2007, p.25) conta que o 
processo de criação de uma personagem é, “en 
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primer lugar, alimentar la esperanza de que el 
personaje esté en el actor, o que por lo menos 
exista en el actor el lugar para esse personaje. Y 
después dejarlo venir. Limpiar para que emerja.” 
Acrescentaria a esta reflexão a necessidade de 
querer que a personagem exista e se apresente. Na 
pista de Deleuze (1988-1989), para quem o desejo 
é produção e agenciamento, quando o ator tem a 
vontade de colocar-se em criação é sinal de que 
algo já se estabeleceu e está sendo construído. A 
esperança surge da escuta do desejo, da atenção 
ao delírio sobre o que se está criando: um delira 
sobre Lady Macbeth, outro sobre um clown, meu 
aluno sobre estar em cena.
Quando foi realizada a leitura dramática de 
Bodas de Sangue com os alunos de 1º ano de 
Ensino Médio, achávamos que era uma ousadia 
muito grande montar a tragédia espanhola com 
adolescentes de 15 anos. Havia o entendimento 
intelectual da obra, que não é uma tarefa das 
mais simples; mas havia ainda a composição das 
personagens, que exige, além desta compreensão 
mais intelectual, uma disponibilidade psicofísica 
do ator que assevere uma aproximação com a 
personagem tal que o permita materializar em seu 
corpo o universo simbólico da personagem. Como 
uma menina desta idade poderia compreender a 
dor da Mãe que perde o filho a ponto de compor no 
seu corpo o peso da dor desta Mãe ou aproximar-
se do conflito entre a paixão e a ternura que 
envolve a Noiva? Igualmente com as personagens 
masculinas: de quais recursos necessitaria um 
menino ainda em processo de maturação do seu 
corpo masculino para sustentar a virilidade adulta 
das figuras de Lorca? No entanto, tanto professores 
quanto alunos, acreditávamos e queríamos que 

houvesse algo em cada um que tangenciasse o 
universo cênico que estávamos compondo. Nesse 
caso da Leitura de Bodas de Sangue, o universo 
lorquiano. 
Quando vejo a foto da cena inicial da montagem, 
que representava a foto da família no casamento 
(uma alusão ao filme homônimo dirigido por Carlos 
Saura) rememoro e reconheço nos olhos e no 
corpo de cada aluno, a intensidade dos momentos 
em que foi criada essa Leitura: Os adolescentes 
não compreendiam o texto dramático, então, foi 
necessário, em um primeiro momento, efetivar 
uma compreensão literária da estrutura dramática, 
desde o significado de algumas palavras até o 
entendimento das personagens, ações, conflitos 
e do ambiente espanhol retratados por Lorca. 
Mas isso não bastava, era necessário que a 
expressividade dos adolescentes tocasse aquela 
dinâmica dramática. Antes disso, precisávamos 
acreditar e que os alunos também acreditassem 
que continham em algum lugar de si mesmos a 
condição cênica de Bodas de Sangue. 
A partir desse crédito no universo poético 
dos alunos é que se faz possível acolher a 
experimentação e a composição dos personagens 
e cenas de cada peça. Procura-se estabelecer um 
vínculo de confiança fundamental entre nós – 
professores e adolescentes: a esperança e o desejo 
de que a existência poética habite cada um, dando 
ouvidos ao corpo em cena por entre o montante 
de fluxos, emoções, sensações, pensamentos e 
vibrações do qual somos feitos.

5. Experimentações poéticas de si na sala de aula 
O princípio pedagógico da prática teatral do 
“Fazendo Gênero” é a experimentação poética de 
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si, através de um exercício de criação que permita 
surgir uma zona de entrecruzamento de formas 
de estar no mundo sobrepostas e subjacentes. 
Tornar o próprio corpo um espaço intersticial 
de jogo. Aí onde ocorre um desencontro, uma 
intermitência, onde se produzem as possibilidades, 
as contradições, as multiplicidades e as diferenças.
Colocar-se em cena na condição de leveza que 
é do jogo. Talvez essa seja a grande magia e o 
atrativo que o teatro, não só como obra, mas como 
exercício de criação, exerce sobre as pessoas: 
a oportunidade de experimentar, como jogo, o 
ato de existir, sem ter nada a possuir, nada a 
perder, com direito de interromper e recomeçar a 
qualquer momento. Um jogo de dobrar os muitos 
desdobramentos daquele que se lança em cena. 
Enfim, o propósito seria pensar uma prática 
de ensino que se preocupe com as operações 
poéticas de si mesmo no processo de construção 
de identidade, baseado no pressuposto de que 
o sujeito que nós somos está em permanente 
invenção - algo por vir a ser, ou ainda, por se fazer. 
E, ao tomar como propósito pensar a condição 
ontológica que atravessa o ato de criação do ator, 
queremos afirmar a forma poética de a criação 
teatral dialogar com a experiência humana, de 
tornar-se e de vir a ser quem se é. 
Sobretudo, defender que a experiência poética, 
através do exercício de criação teatral, torna 
possível encontrar e dizer do obscuro, infinito e 
inominável que habita em nós. Dar corpo àquilo 
que escreveu Saramago na voz de uma das suas 
personagens: 
“Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, 
essa coisa é o que somos.”
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