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Em agosto de 2017, iniciei com a turma 
PA2A (Unidade Butantã/Quarta-Feira/Noite) 
uma jornada sobre a palavra “busca”.  Naquele 
momento, buscamos (re)conhecer a  nós mesmos 
e também encontrar caminhos que nos levassem 
ao encontro de uma obra, para vivenciarmos a 
experiência da primeira montagem da turma, que 
se desenvolveria ao longo das seguintes etapas: 
vivência, encarnação e impacto. 

O trabalho do ator sobre si mesmo nos momentos 
iniciais de um processo de aprendizagem e 
criação nos colocou em contato com a sensação 
de exposição. Ao investigar questões que nos 
atravessavam, em nossa singularidade, poéticas 
surgiram. Testemunhei um caminho sensorial e 
onírico como potência criadora experimentada 
pelos atores nesse período de busca. Nisto, foi 
nos revelada uma pulsão pela obra Sonhos de 
uma Noite de Verão, de Shakespeare.   

Essas revelações culminaram em algumas 
questões “Como nos afetamos pela obra?” e 
“Como criar caminhos para que os atores se 
permitam entrar em situação?” A partir deste 

ponto, começamos a caminhar para o Segundo 
Plano. Isso nos exigiu retornar aos princípios 
de ver, ouvir, tocar, imaginar. Exigiu que nos 
voltássemos ao chão, à base. Assim, a Imaginação 
surgiu como estudo em nossa caminhada e gerou 
desafios e descobertas de outras possibilidades 
de existência. 

Essa síntese do processo pode também ser 
visualizada nos depoimentos abaixo.

O processo, pela aluna Caroline Florencio:

Pensando na prática em aula, a Visualização 
sempre foi aplicada na disciplina de Análise Ativa, 
principalmente por meio de motivações para que 
cada ator pudesse encontrar seu caminho para 
a criação, como exemplo principal, posso citar 
nossos ensaios para a montagem de Sonho de 
uma Noite de Verão, onde diversas vezes, durante 
os ensaios, testamos movimentos, formas de agir, 
e sempre éramos desafiados a usar a Imaginação, 
a se colocar nas Circunstâncias, a experimentar. A 
direção sempre foi feita em cima do que cada ator 
poderia oferecer, em raros momentos a professora 
mostrou como fazer. Fomos sempre motivados 
a encontrar o caminho, o que nem sempre foi 
fácil, mas que hoje percebo ser um aprendizado 
necessário, para que não sejamos objetos em cena, 

Projeto de investigação: 
Como transpor o que me afeta na obra 
dramática para a realidade cênica 
através do estudo da imaginação?



porém vivos e cheios de nuances para oferecer algo 
ao público. Nossos corpos e Imaginação precisam 
ser exercitados como uma matéria-prima e não uma 
marionete. Esse, acredito eu, foi um dos maiores 
aprendizados pelos quais passei neste semestre e 
se relaciona diretamente ao meu olhar sobre o que é 
atuar. Hoje eu percebo que decorar texto é o menos 
importante de todo o processo, se eu me coloco 
nas Circunstâncias e mantenho a Imaginação 
ativa consigo seguir qualquer roteiro mantendo o 
jogo com os parceiros de cena vivo e intenso. Claro 
que é um conjunto de tarefas complexo, com o 
qual ainda estou aprendendo a lidar, mas sinto que 
estou no caminho. E ao ver a evolução da turma 
como um coletivo nessa montagem, percebo que 
estamos aos poucos abrindo nossas mentes para 
experimentar, testar, errar e fazer de novo quantas 
vezes for necessário. 

O que emerge, pelo aluno Rafael Martines:

O que emerge nesse momento com maior força 
sobre o processo, após o impacto das comunicações, 
é a transformação de minha visão sobre o que é ser 
ator. Tenho sentido que, antes de mais nada, é uma 
postura diante do mundo, o modo de percebê-lo e 
de se relacionar e se comunicar com ele. Sábias 
palavras aquelas que dizem para tomarmos cuidado 

com aquilo que invocamos, porque aquilo que a 
gente invoca, invoca a gente. Invocar o papel de um 
ator me ajudou a desenvolver essa percepção, mas 
mais do que isso, as experiências vividas ao longo 
desses meses, as conversas e as palavras trocadas 
foram de fundamental importância para que eu 
percebesse isso e me percebesse como ator.

Ao refletir junto com os alunos-atores, percebo 
que a busca atravessa todas as etapas de criação: 
seja ela mesma, a vivência, a encarnação ou 
impacto. Ver o “buscar” como um movimento 
contínuo e em transformação nos possibilitou ir 
para a experiência, nos permitiu errar, nos libertou 
de um resultado e deixou um espaço livre para a 
comunicação. 


