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proponho no PA1 sobre o universo da peça, 
partilhei o procedimento que experimento com 
meus alunos de registrar, depois de sua primeira 
leitura sobre a obra estudada, suas primeiras 
impressões, sensações e percepções iniciais, 
que para K. Stanislávski são sementes para a 
construção de um papel e de um espetáculo. Esse 
procedimento permite ao criador, em qualquer 
momento do processo de criação, retornar a 
essas primeiras impressões como uma referência 
que possa ser ressignificada. Essa primeira 
impressão muitas vezes se perde com o estudo 
do texto, se transforma, por isso a importância do 
registro como sementes e iscas contínuas para o 
processo. Fiscalizar as primeiras impressões pode 
ser um primeiro passo para um mergulho mais 
profundo no texto, bem como para experienciar os 
temas propostos pelo autor. 

 Na etapa eu e o texto procuro estabelecer com 
os alunos relações dos assuntos tratados na obra 
com os seus universos pessoais e o nosso tempo. 
Lanço as perguntas: o que nesse texto me mobiliza, 
me motiva? O que eu reflito com este texto? Para 
depois estabelecer com o coletivo de atores-
estudantes, hipóteses para outros conceitos do 
sistema de Stanislávski: a Supertarefa, a Ação 
Contínua e os Acontecimentos que conduzem 
a obra de seu Acontecimento Inicial para o 
Acontecimento Principal.

Por fim, na etapa o texto e a cena, trabalho 
também com a construção de cenas que não 
estão na obra, mas poderiam estar, estudo de 
algum(ns) Acontecimento(s) que se relacionam 
com a Supertarefa, estudos onde as palavras são 
desnecessárias para se investigar as relações 
contidas na obra. Esse processo tem por objetivo 
ir pouco a pouco aprofundando a percepção da 
obra através da ação e da descoberta dos sentidos 
mais relevantes e profundos da obra em mim, 
criando cenas que se relacionem com o ator e o 
autor, com o nosso tempo, com nossa sociedade. 

Assim terminei minha participação e 
passamos a ter a partilha da professora Marcela 
Grandolpho falando sobre O trabalho com o texto: 
transformando palavras em ação vocal. 

O trabalho 
com o texto: 
transformando 
palavras em 
ação vocal
POR MARCELA GRANDOLPHO3

Chego à conclusão de que para resolver 
a principal questão da arte dramática – a 
questão da arte da palavra – Stanislávski e 
Nemiróvitch-Dântchenko propunham a nós, 
pedagogos, diretores e atores do teatro, um 
caminho dialético. Ao considerar a palavra 
do autor tanto o ápice como a origem 
da criação, eles nos preveniam contra o 
perigo que se esconde em uma abordagem 
“demasiado direta” do texto (KNÉBEL, 2016, 
p.230).

Eu tenho ensinado Interpretação Dramática e 
Expressão Vocal no Macunaíma desde 2007. Na 
minha apresentação em Praga, como parte do 
painel organizado pelo Teatro Escola Macunaíma, 
falei um pouco sobre como organizo minhas 
aulas de Expressão Vocal em relação ao Sistema 
Stanislávski.

Enquanto os estudantes estão vivenciando 
esse processo, que a professora Shuba acaba de 
descrever, nas aulas de Expressão Vocal também 
estamos desenvolvendo os atores trabalhando em 
si mesmo.

Primeiro estágio: O trabalho do ator sobre sua 
própria voz

3. Professora, atriz, diretora e preparadora vocal. Única brasileira formada 
pela Demídov Summer School para ensinar a prática do Método Demídov 
sob supervisão do professor Andrei Malaev-Babel. 



O objetivo principal é ajudar o aluno a encontrar 
sua própria voz, conhecer seu aparato vocal e 
amplificar sua audição para as características 
sutis de sua voz.

Por isso, trabalhamos principalmente 
nos elementos do corpo vocal: alinhamento, 
respiração, fonação, ressonância e articulação.

Essa exploração ajuda o aluno a encontrar 
equilíbrio entre a respiração, sons completos 
e sustentados, ressonância plena e clareza 
na articulação. Mas não necessariamente ele 
encontrará liberdade para se conectar com 
seus impulsos, expressar seus pensamentos e 
sentimentos. Isso acontece na segunda etapa.

Segunda etapa: Desbloqueio

Assim, a próxima fase do trabalho é superar a 
desconexão entre o processo de voz e de atuação.
Objetivos: 
- encontrar liberdade vocal e capacidade de 
resposta;
- deixar de limitar os hábitos que poderiam 
influenciar suas respostas criativas e vocais;
- permitir que ele esteja “no momento”;

A ação verbal é a capacidade do ator 
de contagiar o parceiro com suas visões. É 
importante ver vívida e claramente para fazer 
com que o parceiro veja, da mesma maneira 
viva e clara, aquilo sobre o que você está 
falando. O campo da ação verbal é enorme. 
Um pensamento pode ser transmitido com 
uma proposição, entonação, exclamação, 
ou mesmo com palavras (TOPORKOV, 2016, 
p.219).

A metodologia que uso é principalmente 
influenciada por Kristin Llinklater, com quem tive 
o privilégio de estudar durante os meus dois anos 
em Londres, fazendo meu Central mestrado em 
Estudos da Voz na School of Speech and Drama. 

Segundo Linklater (2006), o comportamento 
socialmente condicionado nos fez perder a 
capacidade de nos comportarmos reflexivamente. 
Nossos impulsos são bloqueados, por isso 

produzimos uma resposta mais superficial à 
linguagem.

Assim, todos os exercícios do corpo vocal são 
aqui combinados com práticas imaginativas para 
ajudar a conectá-los para liberar seu corpo para 
as transmissões de impulsos.

Nesse ponto, minha pergunta é: depois de todo 
o processo de Análise Ativa, fazendo os estudos, 
como o estudante volta para a peça e começa 
a conectar as palavras do autor com sua vida 
interior?

Nessa etapa, o objetivo é sensibilizar os 
artistas para que entendam a linguagem como 
parte da essência de uma pessoa, e o ator deve 
tentar encontrar uma maneira de comunicar isso 
através de seu próprio senso de identidade.

O valor literário de um texto e o falar dele 
para comunicar o sentido lógico não devem ser 
avaliados acima da resposta instintiva e do desejo 
do ator de se conectar a uma fala mais imaginativa 
das ideias e sentimentos no diálogo.

Isto é, o texto não tem “um verdadeiro 
significado” que você tem que alcançar, mas é 
um equilíbrio entre seu verdadeiro eu, sua voz e a 
realidade da personagem.

O processo de Análise Ativa descrito 
anteriormente pela Shuba é essencial para que o 
ator se aproxime da linguagem do texto, mas na 
maioria das vezes ainda é difícil fazer com que as 
palavras sejam suas.

Minha resposta para isso é a ideia de 
incorporação ou encarnação.

Estágio três: Incorporação

De acordo com Zarrilli (2009, p.19), o 
treinamento em modos específicos de prática 
incorporada “quickens one’s awareness, 
heightens one’s sensory acuity and perception, 
and thereby animates and activates the entire 
body mind. This inner activity is resonant and 
therefore ‘felt’4.”

4.  Tradução minha: “acelera a consciência de uma pessoa, aumenta a 
acuidade sensorial e a percepção, e, portanto, anima e ativa a mente-
corpo inteira. Essa atividade interna é ressonante e, portanto, ‘sentida’.”
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Agora, gostaria de falar brevemente sobre 
uma experiência pessoal que moldou a minha 
maneira de ensinar. Como atriz, professora de voz 
ou apenas uma pessoa tentando se comunicar, 
quando eu estava em Londres, descobri que 
era muito desafiador e estressante expressar 
plenamente meus pensamentos e sentimentos 
em outro idioma, eu sempre estava editando a 
mim mesma. E toda vez que eu estava muito 
cansada ou muito emotiva, eu falava português 
com as pessoas sem nem perceber.

Comecei a explorar o conceito de incorporação e 
exercícios para incorporar a linguagem como uma 
possibilidade de desenvolver minha comunicação 
em outra língua.

Então, decidi pesquisar como as técnicas 
psicofísicas de atuação poderiam ajudar o ator a 
incorporar plenamente o texto da peça. E encontrei 
Mikhail Tchékhov.

A essa altura, eu estava fazendo preparação 
vocal para uma performance com um elenco de 
atores internacionais e ingleses e percebi que 
as técnicas poderiam ser aplicadas a todos os 
atores, porque mesmo que você esteja falando 
sua língua materna, você precisa se conectar com 
as palavras e um fluxo de pensamento que são 
diferentes do seu.

O foco estava em olhar para o seu corpo como 
sendo realmente flexível e com maior potencial 
de expressão, e olhar para a linguagem não como 
uma ferramenta distinta, fora do seu corpo e 
cultura, mas como uma parte integrante do seu 
próprio corpo.

Não importa que formas estéticas sejam 
empregadas ou quão abstrata é a concepção do 
corpo performativo, o corpo do ator deve sempre 
ser cultivado como um instrumento capaz de 
formas expressivas variadas e sutis.

Mikhail Tchékhov propõe vários exercícios 
úteis para aumentar a flexibilidade e capacidade 
de resposta do corpo. Além de exercícios físicos 
específicos, Tchékhov propõe exercícios de 

Concentração, Imaginação e Atmosfera que são 
cruciais nesse processo de incorporação.

O trabalho visa ajudar o ator a encontrar ações 
vocais e responder aos impulsos durante a cena. E 
ser capaz de falar o texto totalmente expressando 
o que está por trás dessas palavras, o Subtexto. 
Durante as improvisações, ao expressar o texto 
do autor com suas palavras, é muito comum que 
os alunos falem o Subtexto, que também é uma 
criação sua. Subtexto, assim, transforma-se em 
texto. Porém, quando isso acontece, uma das 
camadas do trabalho interpretativo é eliminada. 
As práticas de Tchékhov auxiliam na aproximação 
com as palavras do autor e no desenvolvimento 
dessas duas camadas, texto e Subtexto, aquilo 
que é dito e aquilo que não é dito, mas é entendido. 

Ao nos permitir abordar todo o conteúdo de 
uma peça com uma linguagem prática, Tchékhov 
nos permite tomar nossas próprias decisões 
sobre o que priorizar dentro desse conteúdo e 
sua expressão. Ao explorar a performance do 
texto, a abordagem de Tchékhov nos lembra 
continuamente que a peça no palco não é um 
meio de articular uma ideia que já tenha sido 
definida em palavras, como uma opinião ou crítica 
diretiva, conceito ou instrução. É um meio capaz 
de desenvolver suas próprias ideias, e somente 
elas podem ser entendidas diretamente através 
da ação.

Assim, o método de Tchékhov direciona a 
imaginação e a criatividade do ator para construir 
um discurso em movimento. Seja o que for que a 
mente possa imaginar, o corpo deve seguir com 
movimento e som adequados.

O treinamento do ator é um treinamento da 
consciência, um aprendizado da escuta do corpo 
e de como se deixar levar por essa escuta. 

Aqui está uma lista de ferramentas e conceitos 
que uso para desenvolver exercícios: 
- Visualização e incorporação;
- Respiração e a vida física do pensamento;
- “INSPIRAÇÃO”;



- Supertarefa: encontrando uma linha central;
- Estrutura e pontuação;
- Conseguindo atenção;
- Irradiando e recebendo;
- Atmosferas e qualidades;
- Gesto Psicológico;
- Tempo Ritmo;
- Camadas de circunstâncias;
- Resistência.

Basicamente, usamos a Visualização e a 
personificação ao longo de todo o processo, 
para descobrir como o texto pode nos levar 
ativamente a esses diferentes espaços na mente 
da personagem e como cada pensamento tem 
uma textura e dinâmica ligeiramente diferentes.

Para entender isso, trabalhamos muito com a 
respiração e com a vida física do pensamento.

A linguagem do dramaturgo expressa 
pensamentos que precisam ser precisamente 
englobados pela consciência correta da energia 
da respiração, e a liberação desses pensamentos 
no / através do som, é uma Ação Física que ocorre 
através do corpo do ator e não é apenas cerebral. 
Palavras e sons devem ser experimentados 
visceralmente.

Em português, a palavra “inspirar” significa 
tanto deixar o ar entrar como abrir espaço para 
uma nova ideia. Então você precisa de um novo 
fôlego para permitir uma nova imagem, pensada 
para ganhar vida.

A Supertarefa é uma excelente ferramenta. 
Encontrar essa essência de um texto reduzido a 
uma linha a partir da peça serve para concentrar 
o pensamento em sons, imagens, relações, 
símbolos e ações essenciais, que levam a 
encontrar um conceito de direção para o todo.

O trabalho de resistência indica exercícios de 
resistência física mesmo. O sentimento de luta 
ajuda o ator a sentir e pronunciar as palavras de 
maneira mais concreta. Os músculos respiratórios 
estão totalmente envolvidos, e a mente está “no 
momento”.

Pensando nos Círculos de Atenção do Sistema 
Stanislávski, (eu comigo, eu com o outro, eu com 
o todo), o trabalho vocal poderia ser visto assim:

De acordo com Paulo Freire, os alunos não 
são recipientes vazios. Seus corpos contêm 
ferramentas vitais para o aprendizado. Por isso a 
necessidade de atividades vivenciais que usam 
seus corpos e mentes de maneiras memoráveis 
e significativas. Dar a voz a alguém é transformar 
palavras em carne e osso. É esse tipo de 
experiência que procuro proporcionar nas aulas 
de Expressão Vocal para que a verdade do ator 
encontre a verdade do papel. 
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