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RESUMO 

 
 
 
 
 
 

 

 É cousa tão simples, quanto verdadeira: Primeiro que os nossos corpos não são 

mais que os invólucros de espíritos, ora de uns, ora de outros; [...] E segundo, 

que pelas observações filosóficas, este fato é tão verídico, que milhares de 

vezes vemos uma criança falar como um general; e este como uma criança. [...] 

(SANTO, QORPO. Hoje Sou Hum, Amanha Outro,1866, p.1) 
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O presente estudo é fruto da apropriação e desdobramentos originados a partir 
do termo “Invólucro”, empregado na obra teatral “Hoje Sou Hum, Amanhã Outro”, 
do dramaturgo Qorpo Santo. Trata-se de um relato de experiência, assim como 
um canal que se desdobra do processo criativo do Projeto Boca de Cena, notado 
no período compreendido entre 2013 e 2014, época em que integrei o 
grupo. Apresentam-se as principais atividades elaboradas e desenvolvidas no 
Projeto e suas incursões no que se refere ao termo motivador da pesquisa, os 
Invólucros, pensando este conceito desprendido da dramaturgia, agora potência 
para criação e construção de processos performáticos e cênicos, além de 
compreender dados da dramaturgia e da vida do escritor José Joaquim de 
Campos Leão (Qorpo Santo). Encontra-se ainda um breve relato da prática 
docente desenvolvida em estágio junto a uma turma de 2º ano do ensino médio 
em que os Invólucros, transpostos no espaço escolar, foram explorados na 
reflexão do convívio e máscaras sociais, sendo vistos então como método de 
ensino de teatro. Ao propor um olhar periférico ao meio, através do que se 
poderia chamar uma “fórmula” (os Invólucros), para compreender o espaço 
habitável, entendendo que o corpo também é habitado, as aproximações 
possíveis revelam os Invólucros como um “prisma” que, aliado a dispositivos da 
Performance, em cena, multiplicam as possibilidades interpretativas. São 
apontados possíveis caminhos para a prática da performance refletindo 
questões pertencentes à construção de identidade(s) social(is), processos 
criativos e práticas formativas.  
 
Palavras-chave: Invólucro; Qorpo Santo; Performance; Processo Criativo; 
Máscaras Sociais. 
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INTRODUÇÃO 

 

O primeiro contato que tive com a obra de Qorpo Santo foi à beira da Praia 

do Cassino1, tomando um ardente banho de sol enquanto lia sua obra com meus 

amigos de teatro. A peça escolhida para experimentação foi “Relações Naturais” 

e, cada um tomando para si um personagem, interpretava à medida que as 

cenas se desenrolavam. A tarde passou. Voltei para casa queimado do sol e 

curioso por conhecer mais profundamente a vida e a obra desse escritor: José 

Joaquim de Campos Leão. Gaúcho da cidade de Triunfo, nasceu em 19 de Abril 

de 1829 e, por mais de 100 anos, após seu falecimento em 1883, foi esquecido 

na história. Essas foram as primeiras informações que obtive a seu respeito e, 

até então, não imaginava a pesquisa que decorreria mais adiante. Dentro do 

Projeto Boca de Cena2, do qual fui integrante, surgiu novamente a oportunidade 

de aprofundar os estudos sobre Qorpo Santo. Minhas inquietações, porém, não 

cessaram à medida em que os estudos do Boca de Cena se tornavam cena. 

Queria entender e descobrir de que forma os Invólucros, uma vez 

compreendidos como termo provocador, poderiam se comportar se expandidos 

por outros caminhos. Abordei então o tema “Invólucros” em meu estágio de 

teatro, referindo-os à realidade escolar. A metodologia que conduziu a pesquisa 

aqui apresentada consistiu na coleta de relatos/entrevistas com os integrantes 

do Projeto Boca de Cena, concedidos por e-mail, a verificação dos processos 

que culminaram nos 4 experimentos descritos no capítulo XX, além da revisão 

do plano de ensino de estágio no que se refere ao tema central aqui 

desenvolvido. 

O objetivo geral dessa pesquisa se atém a apresentar os experimentos 

cênicos do Projeto Boca de Cena no período compreendido entre 2013 e 2014, 

relatados do ponto de vista do autor deste estudo. Apresenta-se ainda um breve 

relato do trabalho em sala de aula enquanto estagiário de teatro, local em que 

reverberou as possibilidades de expansão do termo Invólucro, neste trabalho 

                                                           
1 Praia situada no município de Rio Grande, RS, conhecida por ser uma das maiores praias em 
extensão do mundo, com aproximadamente 254 km de comprimento. 
2 Maiores informações à página 28. 
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apenas apontado como desdobramento, sem esgotar a investigação pedagógica 

possível a partir desta experiência. A importância de abordar o trabalho do Boca 

de Cena se dá pelo fato dele estar intimamente ligado à minha prática pessoal 

como performer e pesquisador, além de ter sido o espaço que me proporcionou 

a vivência cênica vinculada à Performance, foco de análise deste trabalho. 

Destas inquietações suscitadas a partir de Qorpo Santo e da “cousa tão 

simples quanto verdadeira [...] de que nossos corpos não são mais que 

invólucros [...] ora de uns ora de outros”, origina-se o trabalho que se desprende 

da dramaturgia para enraizar-se noutros terrenos. Entendendo que o relato dos 

experimentos do Projeto Boca de Cena apresentados neste documento são 

também necessários e indispensáveis para compreender a pesquisa 

desenvolvida posteriormente em sala de aula, uma vez que o tema condutor dos 

estudos, os Invólucros, adapta-se a esse novo ambiente - a escola, o termo é 

empregado como ferramenta que busca, através de diferentes níveis de 

compreensão, estimular um olhar criativo e crítico ao meio através da cena. Do 

ator à experiência como professor, do estudante ao autor, um convite a pensar-

se como Invólucro e observar as possibilidades que daí decorrem. 
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1. O COMEÇO DE TUDO 

 

Nesse capitulo apresenta-se ao leitor quem foi Qorpo Santo e as relações 

entre sua vida e obra escrita. Através da análise de alguns fragmentos da obra 

encontrados em acervo digital, forma-se um banco de referências com o intuito 

de dar suporte ao conteúdo dos próximos capítulos que, por sua vez, 

estabelecem uma relação entre Q.S. e os experimentos cênicos. 

Confesso que não foi fácil abordar a vida de José Joaquim, mais 

conhecido como Qorpo Santo, pois por mais que já estejam circulando diversos 

estudos sobre ele, todos estes têm como única fonte de pesquisa a própria obra 

de Q.S., caótica e fragmentada. Entender o que foi essa ilustre figura é intrigante. 

Através de um banco de dados levantado pela PUCRS, os quais incluem 

fotocópias e digitalizações das impressões originais da Ensiqlopédia escrita por 

ele, revelou-se um encontro singular da pesquisa, pois a relação mais próxima 

possível que poderia ter com a obra do dramaturgo foi através desses dados3. 

Ver e ler através das linhas que ele próprio escreveu foi de arrepiar, o formato 

das letras das antigas máquinas de escrever, o papel manchado e desbotado 

pelas intempéries me transportou por momentos para o século retrasado e, por 

esse motivo, coloco nos anexos a fotocópia da obra teatral propulsora dessa 

pesquisa, “Hoje Sou Hum, Amanhã Outro”, a fim de compartilhar com o leitor a 

experiência de encontro com seus escritos originais. Imaginá-lo engajado, 

mergulhado naquele caos em que estava sua vida, transformando suas ideias 

em documento, foi possível graças a esse contato visual com sua Ensiqlopédia. 

Entre capítulos desconexos, páginas que talvez permaneçam perdidas em 

prateleiras de antigas casas ou completamente destruídas, letras, palavras e 

linhas apagadas pelo tempo, foi possível compreender um pouco de sua vida e 

como pensava acerca da sociedade, conforme dados relatados a seguir. 

 

 

                                                           
3 Dados que se encontram à disposição gratuita no endereço eletrônico da PUCRS, no link 
<http://www.pucrs.br/biblioteca/qorposanto>. 
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1.1 VIDA DE QORPO SANTO 

 

José Joaquim de Campos Leão, gaúcho da cidade de Triunfo4, nasceu 

em 19 de abril de 1829 e, por mais de 100 anos, após seu falecimento em 1883, 

foi esquecido na história, somente há algumas décadas ressurgiu como grande 

revelação do século passado. Conforme o pesquisador João Garboggini 

(GARBOGGINI, 2008, p.23), as primeiras encenações das peças de Q.S. 

começaram a surgir por volta de 1962: “Precisamos fazer alguma coisa com 

isso”, disse Aníbal Ferreira, jornalista daquela época, ao deparar-se com a obra 

do dramaturgo. Os primeiros registros foram de montagens ensaiadas e 

apresentadas em um ciclo acadêmico de teatro. Sobre a infância de Q.S. não se 

têm muitas informações, a não ser o fato de seu pai ter sido assassinado, em 

1839, por conta de uma emboscada envolvendo questões da Revolução 

Farroupilha, o que deixou o pequeno órfão muito transtornado, fato que 

posteriormente Q.S. relata na “Ensiqlopédia, ou Seis Mezes de Huma 

Enfermidade”, sua obra transformada em documento. A morte de seu pai 

culminou, mais tarde, em sua ida à Porto Alegre, onde pretendia prosperar 

profissionalmente (FISCHER, 2013, p. 23). 

Morando então na capital do estado do Rio Grande do Sul, Q.S. iniciou 

sua carreira no comércio e, em 1850, habilitou-se como professor de magistério, 

lecionando até 1855. Ainda em 1851 criou um grupo de teatro, porém mudou-se 

para Alegrete em 1857, fundando lá um colégio de instrução primária e 

secundária. Ganhou rapidamente reconhecimento da população e foi eleito 

vereador três anos depois, em 1860. Também foi delegado de polícia e membro 

da maçonaria. Sua carreira, porém, teve uma “pausa” muito grande quando, em 

1862, sua esposa, em parceria com um juiz influente, pediu sua intervenção 

judicial para poder usufruir dos muitos bens de Q.S., alegando insanidade mental 

do marido. Em decorrência disso, Q.S. acabou perdendo seus direitos civis e 

bens. 

                                                           
4 Município distante a aproximadamente cem quilômetros da capital Porto Alegre, com população 
estimada em 25 mil habitantes. 
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Acusado de incapacidade mental, passou a ser examinado por vários 

médicos na capital gaúcha e também no Rio de Janeiro, a fim de receber um 

diagnóstico mais preciso. Os médicos, entretanto, não encontraram nenhuma 

anomalia a não ser uma acrescida atividade cerebral caracterizada pela 

compulsão por escrever, o que não requeria a necessidade de uma internação. 

De volta ao Rio Grande do Sul, contudo, foi novamente internado. 

Passado algum tempo, segundo estudos de Garboginni (2008) e Fischer 

(2013), Qorpo Santo, agora livre da internação, ateve-se a transcrever suas 

ideias em um documento que chamou de “Ensiqlopédia, ou Seiz Mezes de Huma 

Enfermidade”, vindo a falecer mais tarde em 1º de maio de 1883. 

 

 

1.2 OBRA DE QORPO SANTO 

 

Datado entre 1860 e 1866, esse é o período “mais produtivo” de sua vida, 

em que escreveu 17 peças de teatro (aqui vale ressaltar que tais peças foram 

escritas enquanto ele estava internado), vários poemas e sua autobiografia 

contendo comentários e análises sobre os acontecimentos locais, sugestões de 

reformas ortográficas e críticas sobre as condições da cidade. Fischer comenta 

que a escrita de Q.S., com ou sem sentido, foi pensada a partir do próprio 

cotidiano, de inquietações que o atordoavam, “pode ser curto o alcance da 

reflexão, contrariando a vocação da máxima e do provérbio, mas é um esforço 

para dar validade geral a uma vida particular, numa pequena cidade sul-

americana” (FISCHER, 2013, p. 24). 

Qorpo Santo tinha um olhar inquieto, questionador acerca da vida e do 

entorno. O cotidiano o atravessava e ele sentia a necessidade de fazer reflexões 

e pôr em questão condutas que o incomodavam. Diferente de outros 

provincianos, ele escrevia o que pensava do seu jeito, da maneira que acreditava 

ser a certa e é esse olhar reflexivo que o colocava à frente dos demais. Foi uma 

figura transgressora em seu tempo, porém não teve o devido reconhecimento. 

Algumas colocações de Q.S. que ilustram seu gênio são: 
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“Há homens comparáveis a esponjas: quanto mais os oprimem, 
apenas os soltam – maior salto dão.” / “Quando não tenho dinheiro, 
gasto mais que quando tenho – porque gasto também crédito.” / “Pode-
se alguém matar – escrevendo-se sem cessar.” (FISCHER, pág. 24, 

recortes de frases de Qorpo Santo). 

 

Em 1863, datado pelo próprio Q.S. em sua Ensiqlopédia, ele acreditou ter 

recebido uma missão divina ou algo do tipo que o condicionou a nunca mais 

manter relações sexuais com qualquer mulher, por isso a auto nomeação de 

Qorpo Santo (note que um ano depois de interditado judicialmente pela esposa, 

o que talvez justificaria esta postura). Inicialmente escrevia Corpo Santo, mais 

tarde, porém, de acordo com a reforma ortográfica que sugeria, passou a usar a 

letra Q no lugar de C, nomeando-se Qorpo Santo. 

5Suas peças teatrais têm a escrita datada em 1866, período em que 

esteve internado e, nesse mesmo tempo, a Guerra do Paraguai estava em seu 

ápice de batalhas e o Sul tinha papel fundamental em seu contexto, fornecendo 

cavalos, comida e homens aos confrontos. É possível, arriscaria eu, perceber 

resquícios dessa batalha e, diria também, da Guerra dos Farrapos em suas 

peças. Levantando hipóteses, na própria peça “Hoje Sou Hum, Amanhã Outro”, 

em determinado momento é possível fazer comparações e relações com tais 

sanguinários confrontos, conforme o recorte seguinte: 

 
(SANTO, 1866, p.3) 

 

                                                           
5 Os recortes encontrados no decorrer do texto foram retirados diretamente da fotocópia da obra “Hoje 
Sou Hum, Amanhã Outro”, de Qorpo Santo, encontrados na íntegra no anexo 9.3, à página 76. 



13 
 

 Em outro recorte, ainda na mesma página, a personagem Rainha volta à 

mesma questão, evidenciando que houve em outros tempos outra batalha: 

 

(SANTO, 1866, p. 3) 
 

Por mais que essas situações, que são diálogos dos personagens da peça 

em questão, possam ter suas origens e inspirações das mais diversas, esses 

personagens estão mergulhados em um ambiente onde o próprio autor se coloca 

de forma indireta e, por vezes, direta, o que comprova a possível associação 

com as guerras decorridas nos arredores de Porto Alegre. Prosseguindo, o 

personagem Ministro conta ao Rei sobre o grande pensador que fez as 

descobertas acerca do corpo humano e nesse momento o autor mesmo se põe 

como tal figura:  

   [...] 
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  [...] 

 
 

(SANTO, 1866, p. 1) 

 

Mergulhado em seus delírios escreveu poemas, peças de teatro, charges, 

comentários e críticas a respeito de passagens bíblicas, inquietações referentes 

a figuras importantes e autoridades. A respeito desta bagagem textual, mais 

tarde, quando já debilitado, ateve seus últimos momentos a transcrevê-la em um 

documento o qual nomeou de “Ensiqlopédia ou Seiz Mezes de Huma 

Enfermidade”. O porquê do nome “Seiz Mezes de Huma Enfermidade” talvez 

esteja ligado ao período que esteve internado. 

De toda sua trajetória como escritor, sua obra e sua vida, esses elementos 

serviram de apoio impulsionando a pesquisa, assim como seu teatro do absurdo 

e também o rumo que sua vida prosseguia. Sua escrita se dá no sentido que o 
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pesquisador Carlos Sarmento-Pantoja comenta em sua dissertação de 

mestrado, quando: 

[...] seus textos constituem-se de verdadeiras "colchas 
caleidoscópicas", já que neles encontramos várias possibilidades 
interpretativas ao tentarmos preencher os vagos dos recortes 
encontrados na sua obra. (SARMENTO-PANTOJA, 2006, p. 09). 

 

Essa definição que Sarmento-Pantoja usa para falar de Q.S. vai ao 

encontro do que entendo sobre ele e, nessas lacunas, esses espaços perdidos 

entre páginas e linhas, abrem-se margens para que o pensamento as complete. 

A forma fragmentada e frágil de sua escrita revela-se como potência  para a 

criação cênica, quando essa verdadeira miscelânea de cacos acaba por 

desconstruir e renovar a cena, pois há uma diferença entre interpretar um 

personagem já delimitado no enredo e na dramaturgia (com apoio das 

didascálias, indicações sobre a expressividade, personalidade, gestos e 

trejeitos, trajetória pessoal, além da ordem cronológica e continuidade, etc.), ou 

interpretar um personagem que encontra-se perdido em seu próprio universo 

psíquico, de comportamentos ambíguos e cheios de confusão ou incerteza, 

imersos numa atmosfera de tensão ou escuridão, sensação de desassossego, 

inquietação, cenas e ações desprendidas da ordem cronológica, permanecendo 

em constante transição entre realidade e delírio, como os personagens de muitas 

das obras de Q.S.. Além disso, quanto ao espectador, este passa de uma 

“posição passiva” para um estranhamento, acessando a criatividade no 

momento em que tenta entender e fazer pontes entre os fatos. A surpresa e o 

inesperado são um caminho para o espectador transformar seu pensamento ou, 

ao menos, exercitá-lo, pô-lo em ação. 

Apesar de, em todas as fontes de estudo sobre Q.S., os autores 

enquadrarem sua dramaturgia como pertencente ao teatro do absurdo, os 

mesmos frisam que não se pode considerar toda a dramaturgia como absurda, 

pois em trechos ele passa pelo surrealismo e em outros momentos sua escrita 

não é classificada ou enquadrada em algum gênero pois sua compreensão se 

torna difícil. Na tentativa de aproximação da dramaturgia de Q.S. ao teatro do 

absurdo, recorro aqui ao Dicionário de Teatro, de Patrice Pavis em que ele 
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destaca os primeiros autores que foram considerados como expoentes deste 

gênero, a notar: IONESCO, com “A Cantora Careca” (1950) e BECKETT, com 

“Esperando Godot” (1953), ambos surgidos muitos anos depois de Q.S. Outros 

autores mais contemporâneos são apontados por Pavis, como ADAMOV, 

PINTER, ALBEE, ARRABAL E PINGET. (PAVIS, 2011, p.1). Destaco a seguir as 

características que Pavis utiliza para definir o Teatro do Absurdo: 

A peça absurda surgiu simultaneamente como antipeça da dramaturgia 
e do realismo do teatro popular (antiteatro*). 6A forma preferida da 
dramaturgia absurda é a de uma peça sem intriga nem personagens 
claramente definidas: o acaso e a invenção reinam nela como senhores 
absolutos. A cena renuncia a todo mimetismo psicológico ou gestual, a 
todo efeito de ilusão, de modo que o espectador é obrigado a aceitar 
as convenções físicas de um novo universo ficcional. Ao centrar a 
fábula nos problemas da comunicação, a peça absurda transforma-se 
com frequência em um discurso sobre o teatro, numa metapeça*7. Das 
pesquisas surrealistas sobre a escrita automática, o absurdo reteve a 
capacidade de sublimar, numa forma paradoxal, a escrita do sonho, do 
subconsciente e do mundo mental, e de encontrar a metáfora cênica 
para encher de imagens a pesquisa anterior. (PAVIS, 2011, p. 2) 

 

  Percebemos na dramaturgia de Q.S. um ar de denúncia das relações 

sociais movidas pelas conveniências, pelas hipocrisias e jogos de interesse, 

proporcionando a experiência de perturbação do senso, a quebra do ritmo e da 

dialética. A peça não tem intriga ou personagens claramente definidos e o acaso 

surge como elemento crucial, transformador e divisor de águas da cena como, 

por exemplo, em “Hoje Sou Hum, Amanhã Outro”, em que, no primeiro ato, 

temos o Rei e o Ministro dialogando sobre os Invólucros e, logo em seguida, no 

segundo ato, deixam completamente de lado os Invólucros dando espaço para 

a preocupação com a guerra que se aproximava. No momento em que lemos a 

peça em questão (no Projeto Boca de Cena), o fato de Q.S. não prosseguir 

desenvolvendo o raciocínio a respeito dos Invólucros, permaneceu intrigando 

                                                           
6 Entre outras características do Antiteatro, destaco a seguir algumas: estilo de representação 
que nega todos os princípios da ilusão teatral; com o futurismo e o surrealismo, se faz sentir mais 
a recusa da literatura, da tradição e da peça bem feita e psicológica; atitude crítica e irônica ante 
à tradição artística e social; a ação não mais obedece a uma casualidade social, mas sim um 
princípio de acaso; recusa da identificação do espectador com a cena, o ilogismo da ação. Para 
mais informações a respeito do Antiteatro, o leitor encontrará uma definição completa no 
Dicionário de Teatro de Patrice Pavis, página 15, de onde essas características foram recortadas. 
7 Metapeça, ou Meta teatro: Teatro cuja problemática é centrada no teatro que “fala”, portanto, 
de si mesmo, se “auto-representa” [...]. (PAVIS, 1947, p.240).  
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nossa mente, algo do tipo “Mas o que ele quis dizer com isso?!”. Essa falta de 

lógica ou ordem no enredo abre caminhos para a imaginação fazer as pontes 

entre um lado e outro, na tentativa de entender por que caminhos percorreu a 

mente inventiva do autor. 

  Assim, acreditando na coerência de definir a dramaturgia de Qorpo Santo 

no gênero teatro do absurdo, apesar de sua disparidade temporal, já que seus 

escritos estão pelo menos meio século atrás da origem deste gênero teatral, é 

findo este capítulo que, sabe-se, não contempla a obra do autor em sua 

amplitude, mas pretende esboçar os caminhos criativos e constitutivos de sua 

dramaturgia. Mesmo que de forma breve, dada a natureza desta pesquisa, 

espera-se ter iluminado os caminhos tortuosos da vida e obra do autor, uma vez 

que fugiria ao objetivo central da pesquisa fazer uma revisão aprofundada destes 

tópicos, creio que o que está compilado neste capítulo é suficiente para informar 

ao leitor os dados principais que subsidiaram a pesquisa aqui apresentada.  
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2. OS INVÓLUCROS COMO CONCEITO 

 

Este estudo tomou corpo a partir do momento em que o termo “Invólucro” 

foi colocado como eixo da pesquisa, observado primeiramente dentro do Projeto 

Boca de Cena e, em seguida, no estudo em particular de estágio, descrito no 

capítulo 6 deste trabalho. Por esse eixo central percebeu-se que elementos 

vindos de diferentes caminhos por ele se cruzaram e, à medida que isso 

acontecia, uma ramificação, uma verdadeira teia se formava, pois em cada 

elemento algum braço se estendia indo ao encontro de outro, formando uma 

conexão. 

No Projeto Boca de Cena percorremos o caminho da performance e dela 

absorvemos o que descobrimos e experimentamos e que melhor se adequou ao 

tema. Passamos também pela criação de personagens, pincelamos um estudo 

das máscaras sociais e a relação do indivíduo em sociedade, buscando com 

todos estabelecer uma correspondência com a dramaturgia e obra de Qorpo 

Santo e também os “Invólucros”. Entre uns e outros, entretanto, o fato é: falamos 

do ser humano e, por assim ser, de nós mesmos. 

Através da cena - teatro, dança e performance - tivemos e temos a 

oportunidade de representar e viver do que nos alimenta e impulsiona: nós e o 

outro, distantes ou não, cada um trazendo consigo sua trajetória pessoal e, como 

todos esses juntos, o todo (Qorpo Santo, dramaturgia, processo de criação, 

referências, práticas, ensaio, cena), somado ao nós (enquanto elenco, direção, 

espectadores, alunos), agem em convívio. Como lidamos uns com os outros, por 

que nos comportamos de determinadas maneiras e agimos de diferentes formas 

em certas ocasiões e grupos, qual a relação que temos com a sociedade da qual 

fazemos parte e o que dela interfere em nosso cotidiano foram questões que 

caminharam simultaneamente ao processo de investigação que se deu a partir 

dos Invólucros. 

Tive a oportunidade, em particular no Boca de Cena, de experimentar e 

aprofundar esse mesmo conceito desenvolvido no estudo em meu estágio de 

teatro em escola pública de Pelotas, procurei direcionar essa ideia indo da sala 
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de aula para fora dela, objetivando despertar nos alunos um olhar mais amplo 

para o meio em que convivem, de forma criativa. Para isso determinei alguns 

temas pelos quais os Invólucros foram adaptados em diferentes níveis de 

compreensão, vistos como: estrutura física do corpo - pele, músculos, ossos, 

órgãos, sistemas vitais, mente, essência, alma8; estrutura da classe e escola, 

como por exemplo alunos, professores e funcionários, organização funcional, 

classes, séries, apontando também relações de convívio desse meio, além de 

pensá-los fora da sala de aula, em casa, no trabalho, nas ruas e nos grupos os 

quais pertencem, frequentam ou se identificam. Os Invólucros se mostraram 

demasiadamente profícuos neste ambiente, embora não seja o foco deste 

trabalho verificar uma prática pedagógica, tais apontamentos pretendem 

comprovar a versatilidade do termo entendendo que os processos criativos 

narrados são também formativos e, neste sentido, apropriados para a formação 

de atores ou para a compreensão do campo teatral.  

Essa vontade de trabalhar o tema dos Invólucros no estágio de teatro se 

deu pelo fato de entendê-lo como passível de adaptação para se tornar uma 

maneira criativa e simples de observar como as coisas funcionam onde vivemos. 

Analisar os acontecimentos e "ver as coisas" como Invólucros se torna muito 

mais fácil na medida em que você observa que algo cobre algo que, por sua vez, 

contém algo dentro de si que interfere no algo que outro algo contém. Desse jeito 

parece até confuso, entretanto, entendendo que cada Invólucro, ou cada assunto 

ou tema abordado, ou ainda, cada elemento compreendido, agora observado 

como um Invólucro, abrange tudo o que dentro dele contém e, prosseguindo, o 

que o rodeia e qual a relação entre seu interior e seu exterior e, mais adiante, de 

qual material esse é feito, palpável, visível, ou simbólico, conceito, ideia, etc., 

pode desenvolver uma pluralidade de questões a partir de um único conceito que 

as comporta. 

                                                           
8 Neste estudo, o termo "alma" refere-se ao conteúdo do indivíduo: a personalidade, a essência, 
o consciente e o inconsciente, etc. Não é uma questão aqui precisar a constituição do indivíduo, 
deixando aberto para que cada um estabeleça a definição que melhor lhe convir, aqui subscrita 
livremente sob o termo alma. 
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Dessa forma, desenvolvendo essa lógica, seja com o material (o corpo, a 

sala) ou o simbólico (quer dizer, o que meu corpo representa, minha mente, as 

relações sociais), o termo age como uma nova maneira de compreender um 

todo. Mais adiante, o presente trabalho dá conta de descrever de maneira mais 

detalhada como os Invólucros se adequaram nos diferentes momentos: cena e 

sala de aula. A suposição de que este termo fosse forte potencial de criação 

cênica e impulsionador de outros estudos justifica a vontade e necessidade de 

aprofundar-se nele e erguê-lo como conceito. 

Pois bem, buscando o significado literal, segundo o dicionário, entre 

outras alternativas, é nesse sentido que vamos abordar os Invólucros, que 

significam “Coisa que envolve, reveste ou cobre outra coisa” (HOUAISS, 2004, 

p. 428). Percebemos aqui e os Invólucros, segundo seu significado literal estão 

associados à funções, são funcionais. Essa funcionalidade de envolver, revestir 

ou cobrir alguma coisa faz relação com os Invólucros que Q.S. utiliza para 

descrever o corpo humano. Para ele, na obra “Hoje sou Hum, Amanhã Outro”, a 

começar pelo próprio título, esse traz consigo a ideia de pensar o corpo enquanto 

duas esferas ou campos, espaços ou matérias diferentes: de um lado o corpo 

físico, o palpável, visível, a carne, pele, membros, ossos, órgãos; de outro lado, 

a memória, o consciente e inconsciente, a alma. Ambas formando um complexo 

conjunto de sistemas, uma cadeia de ramificações. Talvez um convite do 

dramaturgo a pensar e olhar o ser humano enquanto um ser de duas faces que 

pode ter comportamentos dúbios ou distintos, compreendendo também a relação 

deste com o convívio social, onde está a todo momento submetendo-se a 

transformações e situações do meio que o modificam. 

O corpo humano, agora comparado a um Invólucro, constantemente 

exposto a modificações, sejam elas internas ou externas por conta de um 

sistema social do qual faz parte, passa por um processo de culturalização, se 

escondendo, se camuflando e se adaptando a fim de encaixar-se ao meio. Esse 

mundo contemporâneo exige que o indivíduo seja múltiplo, atenda a vários 

segmentos ao mesmo tempo. Não basta ser um, tem que ser vários para dar 

conta da rotina e da exigência do mercado. A competitividade exige o máximo e, 
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depois que o indivíduo deu seu máximo, já esgotado, sem mais serventia, não 

tem mais importância. Agora mercadoria, o indivíduo tem seu valor de mercado 

enquanto tem utilidade, tornando-se em seguida descartável, equiparado ao lixo 

que precisa ser dizimado o quanto antes. Viramos produto de mercado, com data 

de fabricação, validade e preço. No artigo “Subjetividade Antropofágica”, de 

Suely Rolnik, o dilema é deflagrado: 

 
[...] Sem nome ou endereço fixo, sem identidade: modulações 
metamorfoseantes num processo sem fim, que se administra dia a dia, 
incansavelmente. O estranhamento toma conta da cena, impossível 
domesticá-lo: desestabilizados, desacomodados, desaconchegados, 
desorientados, perdidos no tempo e no espaço – é como se fôssemos 
todos homeless, “sem casa”. Não sem a casa concreta (grau zero da 
sobrevivência em que se encontra um contingente cada vez maior de 
humanos), mas sem o “em casa” de um sentimento de si, ou seja sem 
uma consistência subjetiva palpável – familiaridade de certas relações 
com o mundo, certos modos de ser, certos sentidos compartilhados, 
uma certa crença. Desta casa invisível, mas não menos real, carece 
toda a humanidade globalizada. (...) onde está a identidade? Como 
recompor uma identidade neste mundo onde territórios nacionais, 
culturais, étnicos, religiosos, sociais, sexuais perderam sua aura de 
verdade, desnaturalizaram-se irreversivelmente, misturam-se de tudo 
quanto é jeito, flutuam ou deixam de existir? Como reconstituir um 
território neste mundo movediço? Como se virar com esta 
desorientação? Como reorganizar algum sentido? Como fazer surgir 
zonas francas de serenidade? E este coro transnacional oscila em 
variações sobre o tema compostas por posições afetivas que vão da 
deslumbrada à apocalíptica. [...] (ROLNIK, 1998, p.1–p.2) 

 

O que diferencia uns dos outros: a capa, o exterior, o Invólucro, ou a alma? 

E será que, por vezes, algumas almas transmutam-se para outros corpos? Será 

que a alma não é um Invólucro do corpo? Será que essa condição de ser social 

também não propõe que este seja por momentos outro com a prática de troca 

de ideias e culturas e saberes, e isso não vai ao encontro, de certa forma, ao 

que Q.S. quer dizer quando fala em troca de Invólucros ou almas? 

A partir de agora então, o leitor é convidado a observar o que o rodeia e 

imaginar que está dentro de um Invólucro que, assim como define o dicionário, 

protege, cobre, reveste, envolve, como se fosse uma capa, um agasalho ou uma 

cobertura, verificado também o que existe dentro desse espaço, tentando 

entender quais relações transitam entre esse universo interior e o seu exterior. 

No campo do teatro, os Invólucros podem ser entendidos enquanto estrutura de 
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palco, cenário, maquiagem, figurino, iluminação, personagem, texto, cena, ato, 

educação, cultura, um conjunto de fatores em que consiste uma relação de 

dependência, cooperação. 

Objetivando nas palavras de um teatrólogo encontrar a identificação com 

o tema ou fragmentos que completem o quebra-cabeça, reconheço em Tadeusz 

Kantor, escritor e pensador de teatro, palavras que traçam a maneira como 

compreendo os Invólucros. Eles podem ser comparados, entre outros níveis, a 

embalagens que, ora têm um valor, ora outro. A dualidade de valores que 

proponho vai ao encontro da descrita por Kantor em seu livro “O Teatro da 

Morte”, mais especificamente no capitulo “Embalagens”. O escritor dedica tal 

capítulo do livro, escrito em forma de manifesto, a destrinchar e esmiuçar o 

significado literal da palavra Embalagem, sua funcionalidade e de que maneiras 

pode ser utilizada em cena. A seguir, destaco um trecho do “Manifesto 

Embalagem”: 

 
[..] Potencialidades metafísicas, / mas / - por outro lado - / ele preenche 
uma função / a tal ponto / prosaica, utilitária, / trivial, / ele / está tão 
totalmente submetido / ao conteúdo que, só ele, conta / que / - uma vez 
esvaziado desse conteúdo, / Inútil, / Supérfluo, / Miserável, / vestígio / 
De um esvaecido esplendor / E de uma importância perdida, / 
...EMBALAGEM! ...EMBALAGEM!... / Difamado e suspeito / de 
ausência de sentido, / Ele perde, brutalmente, / Seu brilho e sua / força 
de expressão de outrora. (...) / Vejam só: / Há pouco, atribuía-se / a 
esse algo uma importância extrema: / Por sua aparência, por sua / 
força de sugestão, / Pela eloquência de que dava prova / Pela / 
precisão daquilo que anunciava / Pela capacidade dele exigida, / Por / 
sua estanqueidade, / Fazia-se depender / Eu não sei qual / anda 
imagem de sucesso. / E eis que / - no momento seguinte – / Sem a 
menor piedade, rejeitam-no e condenam, / Ao desprezo, / Ao / 
esquecimento, / à abjeção... / Essa monstruosa desproporção / 
engrandecia /por um caos geral / de mal-entendidos / e / de / 
contradições / paralisa / toda intenção / de fazer uma classificação / 
qualquer, um pouco séria. [...] (KANTOR, 1915, p. 45 – 46) 

 

As embalagens, sejam elas plásticas, de papel, tecido, couro, madeira ou 

palha, surgiram de uma necessidade e foram pensadas para dar praticidade ao 

dia a dia contemporâneo. Concomitantemente com a funcionalidade que 

proporcionam, as mesmas podem tornar-se traços que deflagram uma 

personalidade, um grupo, uma classe, uma cultura. Uma bolsa qualquer, por 

exemplo, se levarmos em conta sua funcionalidade, serve de recipiente que pode 



23 
 

conter alguns objetos básicos necessários às tarefas e funções de determinado 

indivíduo e, esse conjunto de objetos acaba se tornando um elemento que 

caracteriza sua personalidade, um potencial criador de identidade. Se 

analisarmos, a grosso modo, quais são esses objetos, como por exemplo 

documentos de identificação, cartões, contas e boletos, carteira de motorista, 

dinheiro, são elementos que geralmente alguém carrega em uma bolsa ou 

mochila. Agora, se dentro dessa bolsa houver um batom, um espelho de bolso, 

base, lápis de olho e outras maquiagens, provavelmente essa bolsa pertencerá 

a uma mulher. 

Esse é um exemplo simples em que estabelecemos uma relação de 

identificação com o conteúdo do recipiente, aqui no estudo pensado como um 

Invólucro e seu exterior, quem provavelmente é o dono ou dona da bolsa e dos 

objetos dentro dela. Algumas embalagens, por outro lado, mais valem sozinhas 

do que propriamente pelo que contém dentro de si, por exemplo bolsas de 

marcas de grife ou que remetam a algum grupo ou entidade de fortes influências 

com uma marca. Embalagens plásticas têm seu valor tão efêmero quanto o 

tempo em que sua utilidade está sendo executada: transportar as compras do 

supermercado até à residência do freguês. Ao perderem seu conteúdo interno, 

perdem o valor e são destinadas ao cesto de lixo, seja para serem 

completamente descartadas ou cobrirem o cesto para guardar outro lixo 

doméstico. 

Agora, se tratando do corpo humano, se pensarmos esse como um 

Invólucro, ele acaba por se tornar um fator que pode influenciar a vida do 

indivíduo e sua relação com o meio. Pensando na sociedade em que este vive, 

sua cor de pele, seu estilo de vestir-se, seu comportamento, os bens que carrega 

consigo, todos esses funcionam como se fossem filtros, que vão se adequando 

ao espaço onde ele está. Nossa sociedade tende a classificar tudo, inclusive as 

pessoas, e aí que a maneira como tal Invólucro se apresenta ao grupo, em 

primeiro momento, determina como os demais se relacionarão com ele. 

Exemplos disso são os grupos sociais que encontramos nas ruas da cidade, têm 

os que se vestem com roupas pretas, os de terno e gravata, os alternativos com 
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roupas geralmente mais coloridas e confortáveis ao corpo, os moradores de rua, 

que pela situação que se encontram vestem-se com trapos e roupas rasgadas e 

sujas, entre tantos outros. 

Se pensarmos agora na relação entre uns e outros, a grosso modo 

novamente, algumas situações podem se tornar embaraçosas e estranhas, 

dependendo do lugar e encontro que acontecem, pois em certos espaços ou 

meios e num todo também, alguns Invólucros sempre foram discriminados e 

postos à margem, exemplos disso são pessoas com poder aquisitivo menor, 

pessoas negras, homossexuais, mulheres, deficientes físicos, a sociedade 

sempre, dependendo de uma atribuição de valor, ergue e destrói paradigmas 

com bases segregacionistas. Atualmente, sujeitos que não conseguem manter-

se por dentro das novidades do mercado, são considerados excluidos por uma 

necessidade que o próprio mercado gera para se retroalimentar, pois a 

verdadeira ditadura que rege o mundo é o capitalismo, o capital, bens, consumo, 

dinheiro, e quem não está dentro tende a ser marginalizado do meio tornando-

se vítima de desigualdade, pobreza, fome, morte. Reflexo disso é o que vivemos 

hoje. Essas relações que acima descrevi servem para que o leitor faça suas 

próprias pontes com o exterior e alcance através de seu entendimento caminhos 

distintos. Esse pensamento serve para estimular o leitor a apropriar a ideia dos 

Invólucros para a reflexão do seu cotidiano. 

O corpo humano é uma verdadeira embalagem que contém dentro de si 

órgãos, cérebro, ossos, nervos e músculos e sua funcionalidade e valor são 

comparáveis às embalagens de Kantor. Pensando-o como embalagem, o corpo 

é atravessado constantemente pela condição de ter ou não valor, à medida que 

entra na linha de pensamento do sistema capitalista e altamente consumista. O 

corpo passa a ser considerado o valor primeiro do indivíduo, enquanto o que 

esse corpo contém, a alma, a consciência, essência, a personalidade, passa a 

não ser o objeto principal de valor, mas secundário, as vezes mesmo 

negligenciado. 

Em nossa cultura ocidental, regida pela propaganda midiática que 

massifica corpos ditando como o indivíduo deve pensar e agir, o mantém 
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alienado ao sistema de poder que necessita ordem social. Enquanto o corpo 

permanece robotizado, a mente ocupa-se em onde e como consumir na busca 

incessante pelo prazer momentâneo que lhe proporciona acesso ao gozo e, 

assim, a engrenagem funciona automaticamente e o sujeito tende ao 

automatismo. Dessa forma, o corpo passa a se tornar objeto de valor, de 

julgamento, avaliação. Esse corpo também passa a ser analisado por sua 

funcionalidade e, para isso, precisa estar encaixado em um padrão. Logo, 

a funcionalidade é o que dá valor ao indivíduo nesta sociedade capitalista, regida 

pela ditadura do ter e não do ser. Qual a sua função? Qual seu valor? Qual sua 

validade? Para que você serve? Nesse momento, funcionalidade lembra uso e 

desuso: descartável. O quanto que eu posso contar com você, ou melhor, o 

quanto você pode me trazer benefícios, utilidade, qual sua utilidade para mim? 

Você precisa ser de tal jeito para ser útil, ter os mínimos (que não são poucos) 

requisitos para fazer parte do sistema ou está fora. Se você não for útil, de nada 

adianta. O que torna então esse corpo algo de valor? O que tira ou coloca valor 

e importância a ele? Augusto Boal comenta sobre a realidade escravagista que 

vivemos, pois: 

 
[...] a escravidão do século XIX todo mundo sabia o que era, quem era 
escravo sabia, sabia quem era o seu senhor. Se hoje eu perguntar: 
“Quem é o meu senhor? Eu sou escravo, mas quem é meu senhor?”, 
o meu senhor eu não sei, é alguém que joga na bolsa, é uma empresa 
que eu não sei qual é, é a que tem ações... Os senhores não são 
visíveis. O escravo moderno, como vocês, como eu, como todos nós 
brasileiros, ele se caracteriza por ser escravo sem senhor. (BOAL apud 
GARCIA, 2002, p. 257-258). 
 

A confusão é tanta que estar no padrão acaba por se tornar um bem-estar 

e infeliz aquele que sair e desprender-se do padrão, ou descobriu o caminho da 

felicidade, ou será novamente alvo do descaso e esquecimento, até correr atrás 

do perdido e novamente entrar no padrão – adequar seu Invólucro e perder, 

desta vez, o sentido do conteúdo que o preenche. 

Neste sentido, Hans-Thies Lehmann, em seu livro intitulado “Teatro pós-

dramático”, trata do corpo do ator também como alvo de avaliação, apreciação, 

dessa vez por parte do espectador, assim como o indivíduo na vida cotidiana é 
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alvo dessa ditadura. Em cena, seu corpo, transformado em escultura viva, aqui 

nesse trabalho pensado enquanto um Invólucro, revela a condição natural de ser 

"imperfeito", de estar sujeito ao tempo, à idade, diferente de uma estátua, por 

exemplo, que permanece intacta e conservada. Para Lehmann,  

A escultura humana que estremece com vida, a figura plástica em 
movimento, entre a rigidez e a vivacidade, leva à crueza do olhar 
vouyeurista do espectador dirigido ao ator. [...] O corpo não é mais 
exposto em função de sua idealidade plástica, mas de uma dolorosa 
confrontação com a imperfeição. O encanto e a dialética estética das 
estátuas de corpos clássicas consistem no fato de que o ser humano 
vivo não pode concorrer com elas. A escultura é (também) o corpo 
ideal, que não envelhece, mas exerce atração visual como forma 
erótica. (LEHMANN, 2007, p. 345) 

 

Mas, e o que realmente vale, o Invólucro ou a alma? E se pensarmos a 

alma enquanto um Invólucro do corpo? Perde-se a identidade no momento em 

que se vende ou se troca sua alma por outra? “[...] nossos corpos não passam 

de invólucros de espíritos, hora de uns, hora de outros [...]” (SANTO, 1866, p.1). 

Por que um espírito saiu de seu corpo para habitar outro? Provavelmente 

encontrou no outro algo que almejava, por interesse, uma vez que estar naquele 

outro corpo ou Invólucro implicaria em benefícios e outras facilidades que seu 

verdadeiro Invólucro não proporcionaria naquele momento. Isso porque, 

erroneamente, o que vale na realidade não é o espírito, a alma ou caráter, mas 

sim o status, corpo ou poder aquisitivo aparente. Estar na posição de rei, estar 

na pele do rei, compreende muitas responsabilidades, mas ao mesmo tempo 

privilégios, regalias, mordomias e certa veneração. Trazendo para o 

contemporâneo, os reis já não circulam e comandam nossa terra (salvo raras 

monarquias ainda resistentes), mas os Invólucros que hoje são os alvos de 

desejo são esses cujo as fisionomias estão inseridas na ditadura da moda, pela 

televisão, pelas revistas. Mas, e aí, qual é o caminho certo dentro dessa 

sociedade que acaba por escravizar o indivíduo no sistema e em si mesmo. Não 

estar no padrão implica realmente a exclusão, negação, o descaso e 

esquecimento, o que, por outros motivos, aconteceu com Q.S. também. 

Abordar os Invólucros de Q.S. em cena, num primeiro momento, pode 

parecer um simples experimento que, através de elementos da performance, 
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abre o campo de visão para distintas direções. Porém, à medida que essas 

direções são aprofundadas, sua definição e importância se tornam mais claras. 

Nesse sentido, a cena aparece como uma forma de nos mostrar o quanto 

estamos impregnados em padrões e regras que acabam por prejudicar a nós 

mesmos. Nós, indivíduos, somos nossos próprios alvos. A cena tem o objetivo 

de escancarar essas contradições e colocar o espectador em posição de 

questionamento, inquietação e convidá-lo a ver o mundo de outra maneira. 

Através da desconstrução de padrões, os colocamos em dúvida, em risco, 

mostrando outras maneiras de encarar essas situações. Quais os invólucros que 

vestimos, quais nossas identificações? Com quais invólucros queremos trocar 

de alma? 

Dedicar-se a estudar os Invólucros como estopim para a pesquisa ao 

longo de quase dois anos despertou um olhar crítico ao meio em que vivemos e 

da maneira como nos comportamos dentro dele. O palco se tornou um espaço 

de identificação e de grito, revolta, exposição de tudo o que nos perpassava e 

transformava. 
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3. BOCA DE CENA – OS INVÓLUCROS COMO ESTOPIM PARA A 

CRIAÇÃO CÊNICA 

 

Esse capítulo se destina a apresentar o que é o Projeto Boca de Cena e 

qual sua relação com a presente investigação. A relevância do Projeto neste 

trabalho se dá por ser parte do processo de minhas descobertas, o que alimentou 

demasiadamente a pesquisa aqui descrita. A partir deste ponto, são também 

apresentados trechos de relatos ou entrevistas coletados com os demais 

colaboradores que participaram dos experimentos narrados no capítulo a seguir, 

uma vez que a averiguação de tais dados definiu-se como parte da metodologia 

investigativa do estudo na busca pelo desdobramento dos Invólucros9.  

Contextualizando então, o Projeto Boca de Cena é uma extensão do 

Curso de Cinema da Universidade Federal de Pelotas que, desde 2008, tem 

desenvolvido sua pesquisa no que compete aos universos do teatro, dança e 

vídeo. Entre as investigações desenvolvidas estão o estudo prático em teatro e 

dança, e o projeto utiliza também do cinema para a criação artística, 

estabelecendo, assim, a interdisciplinaridade entre estas áreas. Isto se dá pelo 

cruzamento do corpo em cena através das interferências digitais e da utilização 

delas para a concepção cênica. O corpo de discentes bolsistas integrantes são 

alunos dos três referidos cursos que, através do trabalho desenvolvido, têm a 

finalidade, além do próprio aprendizado, de fazer uma ponte com a comunidade 

através de apresentações e oficinas ministradas em escolas e espaços públicos 

da cidade. As pesquisas são compartilhadas através de um blog10 atualizado 

semanalmente, que também serve de meio para divulgação de estudos e 

eventos da universidade e das artes em geral. 

Entre os anos de 2008 e 2009 o projeto foi coordenado pelo professor do 

curso de Teatro, Adriano Moraes11, denominado “Estação Teatro”. Em 2010, a 

                                                           
9 Critérios de seleção dos trechos e outros recortes dos relatos/entrevistas disponíveis no 
anexo 9.1. 
10 Disponível no endereço eletrônico <www.projetobocadecena.blogspot.com>.  
11 Doutor, graduado em Artes Cênicas - Interpretação Teatral pela Universidade Estadual de 
Londrina, mestrado em Teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina e doutorado em 

http://www.projetobocadecena/
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coordenação passou para o curso de Dança, na pessoa de Alexandra Gonçalves 

Dias 12  e, mais tarde, para curso de Cinema, sob coordenação de Thiago 

Heinemann Rodeghiero 13  e sua co-coordenação pela professora Alexandra. 

Atualmente o projeto está em standby, em repouso, porém no ano em que 

decorreu a pesquisa aqui apresentada, 2014, os integrantes que compunham o 

projeto eram Bruna Anjos14, Jacob Mattos15, Tatiana Sato16, Juliano Bohn Gass17 

e Tatiana dos Santos Duarte 18 . Desse processo cênico também participou 

Joanderson Floriano19 que, por motivos externos, saiu do grupo dando espaço 

para Bruna entrar em seu lugar. 

Desde o ano de 2012 o Projeto Boca de Cena passou a ter suas bolsas 

de estudo e verbas para compras de equipamentos financiadas pelo PROEXT20. 

Para receber o financiamento PROEXT o Projeto desenvolveu um plano de 

ações e metas a serem feitas ao longo do ano. Essas metas ou objetivos do 

Projeto sempre caminharam entre a criação e o estudo no campo das artes 

cênicas. Destes, surgiu o espetáculo “Olhar do Outro”, baseado na peça “A 

Gaivota”, de Anton Tcheckov que, inclusive, mais tarde se tornou uma 

companhia independente de teatro. O Boca de Cena também produziu vídeos 

experimentais e entrevistas com profissionais do meio artístico, a produção de 

                                                           
Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas, atualmente 
professor do curso de Teatro da UFPEL. 
12 Performer, bailarina e diretora, graduada em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, mestrado em Artes Cênicas pela mesma instituição, professora do curso de 
Dança da Universidade Federal de Pelotas, atualmente desenvolvendo sua pesquisa de 
doutoramento em Dança na University of Roehampton –UK. 
13 Técnico do Centro de Artes, formado em Designer Gráfico pela Universidade Federal de 
Pelotas, atualmente estudante de Cinema Audiovisual pela mesma instituição. 
14 Atriz e performer, formada em Ciências Sociais, estudante de Teatro na Universidade Federal 
de Pelotas, ingressante no Projeto Boca de Cena no ano de 2014. 
15 Estudante de Cinema Audiovisual na Universidade Federal de Pelotas, ingressante no Projeto 
Boca de Cena no ano de 2014. 
16 Estudante de Cinema Audiovisual na Universidade Federal de Pelotas, ingressante no Projeto 
Boca de Cena no ano de 2012. 
17 Quanto a mim, as principais atividades que desenvolvo são como ator, performer e bailarino. 
Participei do Projeto Boca de Cena entre 2012 e 2014. 
18 Atriz e performer, formada em Teatro-Licenciatura pela Universidade Federal de Pelotas, 
participou do Projeto Boca de Cena de 2010 a 2014. 
19 Professor, bailarino e ator, formado em Teatro-Licenciatura pela Universidade Federal de 
Pelotas, integrante do Projeto Boca de Cena entre 2013 e 2014. 
20  PROEXT - Programa de Extensão Universitária que financia projetos de extensão das 
instituições com bolsas de estudo, além de verbas para compra de equipamentos e gastos 
necessários para o desenvolvimento desses projetos. 
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“Tatá: O Documentário”, a série de entrevistas “Nem Te Conto”, entre outros, os 

quais podem ser acessados no blog do Projeto21.  

A mais recente investigação do Projeto seguiu baseada na obra do 

dramaturgo Qorpo Santo, “Hoje Sou Hum, Amanhã Outro”, datada de 1866. O 

objetivo do estudo foi criar um espetáculo ou experimento cênico a ser 

apresentado em escolas públicas da cidade de Pelotas, levando também uma 

oficina de teatro em que os meios utilizados para a composição das cenas eram 

apresentados aos alunos. O projeto também levou suas apresentações em 

eventos vinculados à UFPEL.  

Num primeiro momento, no final de 2013 e início de 2014, ainda na roda 

de discussões e planejamentos do Boca de Cena para o ano que se iniciara, 

alguns quesitos condutores foram colocados na pauta para o novo trabalho: este 

deveria ter elementos da performance, da obra “Hoje Sou Um, Amanha Outro”, 

e também da vida do dramaturgo Qorpo Santo. O espetáculo foi então 

caracterizado como “Experimento Cênico”, em que a cada apresentação os 

atores também estariam sensíveis e atentos ao que aconteceria ao seu redor, 

modificando e transformando a cena. 

Os fios condutores das cenas foram as “Tarefas”, um conceito criado por 

Anna Halprin em meados de 1950, apropriados pelo pesquisador Élcio Rossini 

em sua tese de doutorado intitulada "Tarefas: uma estratégia para criação de 

performances", pela UFRGS, e os Invólucros, termo recortado da peça teatral de 

Q.S., desenvolvido no Boca de Cena e na pesquisa que aqui procede, 

explorando a criação de cenas a partir dessas interferências. Tatiana Duarte 

destaca ainda, em trecho de seu relato, que 

 
[..] fomos levados a investigar “estímulos” para desenvolver o 
pensamento criativo do corpo ativo em cena, buscando desenvolver 
ações extracotidianas. Os “estímulos” foram potencializadores e 
colaboradores de estados de ações como o “risco” e o “não ensaio”. 
Durante o processo de descoberta surgiram outras matrizes e estas 
nos possibilitaram encontrar “personas” ligadas ao dramaturgo. Ao 
analisar o que fizemos durante o processo, levando em consideração 
os “estímulos”, descobrimos o potencializador de estado de presença 
e autonomia de criação em processo [...] (DUARTE, ANEXO 1, p.68) 
 

                                                           
21 Disponível no endereço eletrônico <http://projetobocadecena.blogspot.com.br/>. 

http://projetobocadecena.blogspot.com.br/
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Sob orientação da então coordenadora do projeto e diretora do 

experimento, iniciamos nossa pesquisa corporal explorando o conceito de 

Tarefas. Em nossos primeiros ensaios, Dias trouxe a ideia das Tarefas e então 

passamos a experimentar essa nova maneira de criação de cenas. Nossas 

Tarefas surgiram depois de algumas dinâmicas corpóreo-vocais e, sob seu olhar, 

alguns gestos e ações foram destacados. Dias solicitou que explorássemos 

esses movimentos com mais atenção, repetindo-os, variando intensidades, 

velocidades e níveis, como destaca a seguir: 

[...] As tarefas foram uma forma de engajar os atores no trabalho 
sem que eles perpassassem por questões psicológicas já que 
estas não operam nos trabalhos de Qorpo Santo. As tarefas 
atuaram de forma a estimular o corpo de forma precisa (com 
tarefas bem definidas) e bastante diretas (sem uma extensiva 
preparação), assim a execução de tarefas foram uma tentativa 
de proporcionar um engajamento mais corporal ou visceral e 
menos a busca de apoio na racionalidade. (DIAS, ANEXO 1, à 
p.69) 

 

Esse conceito de Tarefas, Anna Halprin, dançarina e coreógrafa 

americana, começou a traçar no final da década de 50, num momento em que a 

cena começava a dar espaço para a Performance. O trabalho de Halprin foi 

essencial, segundo Rossini, para construir uma linguagem híbrida da 

Performance. Com a introdução da noção de Tarefas, Halprin define desta 

maneira um dos eixos principais da dança moderna. Os gestos do cotidiano 

entram no campo da dança. (ROSSINI, 2011, p. 37).  

A introdução das Tarefas ou Task, como são chamadas em inglês, surge 

de uma vontade de revolucionar a cena e quebrar as estruturas engessadas da 

arte da cena, principalmente da dança que, ao longo do tempo, apesar de certa 

naturalidade que trazia em cena, estava muito calcada numa “imitação” da 

realidade, imersa de técnicas e convenções.  

 

A década de 1960, segundo Sally Banes, foi uma década de 
fermento na arte, na sociedade e política. Havia o desejo de 
rejeitar os velhos modos de comportamento, de quebrar todas 
as regras, também se procuravam novas formas de expressão 
para as quais não deveria haver nenhum limite. Os artistas 
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pretendiam romper com os limites entre arte e vida e inventavam 
gêneros completamente novos de arte, tais como Happening e 
Fluxus. [...] (ROSSINI, 2011, p. 38). 

 

As Tarefas acabam por funcionar como um fio condutor que segura o 

performer, mantendo-o sempre ligado ao foco, ao tema. Elas permitem que ele 

tenha sua própria autonomia nas ações e ao mesmo tempo o retém para que se 

mantenha no foco. As Tarefas e as repetições são entendidas e usadas da 

maneira que cada um as compreende e faz delas um campo de experimentação 

e descoberta. Em nossos experimentos, as Tarefas foram um importante 

instrumento de tomada de consciência corporal e espacial e, mais do que isso, 

uma forma de organizar o pensamento e a energia quando ambos rolavam soltos 

em diferentes sentidos. Agora, organizados, formavam um conjunto e, por sua 

vez, como comenta Tatiana, “o não ensaio servia para ativar nossos corpos no 

‘aqui agora’, os Invólucros davam suporte ao texto que transitava pelas 

‘personas’ no trabalho”. (DUARTE, ANEXO 1, p.68). 

A repetição das Tarefas, pelo fato do corpo e da memória percorrerem o 

mesmo percurso, ou melhor, executarem as mesmas ações, aos poucos tornam-

se naturalizadas e memorizadas pelo corpo e a energia que circula torna-se 

cíclica, permitindo outras percepções como, por exemplo, a própria estrutura do 

corpo com os objetos e o espaço que o cercam, além da ação como um todo se 

expandir. Aqui os Invólucros estão encobertos pelas Tarefas como procedimento 

metodológico de construção performática, mas configuram-se já, mesmo que em 

segundo plano, como estopim para a criação cênica, o que será melhor 

observado no capítulo a seguir. 
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4. RELATO DAS EXPERIÊNCIAS: O BOCA DE CENA EM CENA 

 

Compreendendo e desenvolvendo a relação entre as Tarefas, os 

Invólucros e Q.S., partimos para o tablado, nosso espaço de estudos práticos, 

descobertas e transformações. Ao decorrer de todo esse processo, enquanto os 

experimentos aconteciam, apresentamos inúmeras vezes nosso trabalho em 

diferentes espaços. Considero, porém, que nosso experimento passou por 

quatro transformações, ou melhor, quatro formas diferentes de apresentar a 

cena, as quais descrevo a seguir. Em cada uma delas uma cena foi acrescentada 

ou surgiu algum novo elemento para fazer parte da encenação, ou ainda, 

modificamos quase toda a sua estrutura, comparando com experimentos 

anteriores. Destaco os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

Para a primeira cena, ainda no hall de entrada da sala, os atores 

executavam uma espécie de mantra unido a tremulações ou vibrações corporais, 

como uma forma de aquecimento e concentração, buscando estabelecer uma 

sintonia entre corpo, mente e espaço. Evidenciados para o espectador, os atores 

entendem que o processo, tanto as improvisações como o aquecimento, também 

são pertinentes e pertencentes à cena. Esse mantra tinha também a intenção 

de, através de sua repetição por longo tempo, desconstruir o corpo, encontrar 

outra energia corporal extra cotidiana que tomasse o corpo por inteiro em cena. 

Os atores ficavam cerca de 10 minutos na mesma ação preparatória e 

então se deslocavam para a primeira cena, baseada em trechos da peça 

escolhidos pelos atores, explorando variação de intensidades, velocidade e 

4.1 - 1º EXPERIMENTO 

Detalhes: 

Data: 19/11/2013. 

Local: Núcleo de Teatro da UFPEL. 

Atores: Joanderson Floriano, Juliano Bohn Gass e Tatiana dos Santos Duarte.  

Equipe técnica: Tatiana Sato e Thiago Rodeghiero. 

Público: aberto à comunidade. 
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tempo de execução, explorando também a movimentação corporal e ocupação 

espacial nos níveis alto (dando ênfase aos membros superiores: cabeça, 

ombros, braços e mãos), médio (focando a atenção no tórax e quadril) e 

membros inferiores (pernas e pés), desenvolvendo em cada um desses níveis 

formas de movimento e locomoção. 

O resultado foi uma cena na qual os três atores se dispunham no espaço 

da seguinte forma: o primeiro como se “estivesse engolindo” o mundo, essa era 

sua Tarefa, abrindo e fechando braços para cima e para baixo, com movimentos 

firmes, como se formasse uma boca gigante, a qual denominamos “Garganta 

profunda”. Com voz em tom grave, proferia o trecho motivador da presente 

análise: 

(SANTO, 1866, p.1).  

 

Já o segundo ator, por sua vez, iniciava sua cena com certa agressividade 

contaminando suas ações, denominada “Batendo Bunda”, explorava a repetição 

de movimentos com suas Tarefas que eram empurrar e debater-se contra a 

parede. O trecho escolhido pelo ator foi: 
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(SANTO, 1866, p.3).  
 
 

O terceiro ator, por fim, tinha em sua movimentação uma energia mais 

leve, fluida, evidenciada pelas Tarefas de acariciar-se e bajular-se, com a cena 

denominada “Arreto”, usava o trecho adaptado de uma das falas da Rainha:  

 
Os inimigos, mal sabem os inimigos das forças de nossas tropas. 
Cabeças vão rolar, cabeças por todas as partes, pernas, braços, como 
saltam braços, por todos os lados, por cima dos telhados, por cima das 
árvores, corpos estilhaçados, corpos amordaçados, montanhas de 
corpos [...] (adaptação de QORPO SANTO, 1866, p. 4). 

 

Um de cada vez, os atores constituíam seus monólogos a partir de 

partituras oriundas das improvisações. Essa primeira cena funcionava como uma 

apresentação da peça, transpassada por elementos da performance, as Tarefas. 

Delimitadas essas Tarefas, as ações dos atores se desdobram e desenvolviam-

se em intensidade e movimento.  Um fator muito importante que vale ressaltar e 

que trouxe outra energia à cena foi o fato de não termos ensaiado a 

apresentação. Sob a orientação da diretora Alexandra, criamos as cenas através 

de improvisações nos encontros práticos, marcamos a primeira mostra e, 

chegando o dia marcado, tomamos o espaço e transformamo-nos em cena. 

Aliás, o “não ensaiar” foi uma característica geral desse experimento e, logo, 
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algumas convenções e acomodações nossas foram quebradas, pois 

percebemos que entramos em cena muito mais atentos uns aos outros, às 

Tarefas e aos espectadores. 

Nossa possível insegurança por não ensaiarmos repetidas vezes as 

cenas transformou-se em atenção e presença cênica. Pelo fato de termos 

colocado as Tarefas como condutoras da cena, sabíamos o que deveria ser feito, 

porém como nosso corpo não teve tempo para memorizar as ações, tivemos que 

lidar com esse desafio. Agora o corpo estava tomado por outra energia que em 

primeiro momento gerava certa insegurança ou, talvez, ansiedade pelo que está 

para acontecer. Lembramos então que tudo é experimento e todos estão pelo 

aprendizado e troca de conhecimentos e, como consequência, o corpo e a mente 

começavam a relaxar e tornar essa incerteza uma força motivadora e propulsora 

da cena. A energia que anteriormente talvez fosse deixada de lado por conta da 

automaticidade dos ensaios e da certeza do que iria acontecer agora se 

transformou em imprevisibilidade, atenção e necessidade de disposição. Até 

aqui ainda não estávamos tão dedicados a desenvolver o termo Invólucros, mas 

isso foi o germe do que haveria de ser desenvolvido. 

Dirigindo-se então para outro espaço, o último ator a executar suas 

Tarefas na primeira cena conduzia os espectadores para a próxima sala onde, 

ao centro, um dos atores já estava posicionado executando as Tarefas 

seguintes, em que deveria vestir uma calça em seus braços e sapatos de salto 

alto em suas mãos, invertendo o lugar da vestimenta, movimentava-se como se 

estivesse suspenso no ar, com os braços subindo e descendo constantemente. 

Do canto da sala surgiam os outros dois atores vestindo juntos uma 

capa, cada um com um braço de fora, um o esquerdo e outro o direito, e um 

deles segura uma cabeça de boneca feita de papel machê, a qual recebeu o 

nome de “Noêmia”. Ambos caminhavam ao encontro do outro ator que estava 

ao centro do espaço, encaixando-se sobre ele, formando juntos um corpo só, e 

daí os três tentavam dar movimento a esse novo corpo que surgiu, esse novo 

Invólucro que se formou, agora contendo dentro de si três almas que unidas 

tentavam comandá-lo. A figura por momentos parecia engraçada, 
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desconjuntada, com seus membros deslocados tentando alguma afinidade de 

ritmos ou gestos. Por vezes conseguiam, outras não, porém, a harmonia rítmica 

não era o objetivo. As seguintes figuras22 ilustram a cena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao se encaixarem, os atores escondiam suas cabeças, permanecendo 

visível apenas a cabeça da boneca Noêmia. Para essa cena a Tarefa era 

construir um corpo e ver então como esse corpo se comportava com várias 

pessoas comandando seus movimentos. A imagem que se tinha dessa 

composição era de um corpo disforme, confuso, irregular, bagunçado: braços 

que são pernas, mãos que são pés, braços diferentes a se movimentar 

desordenadamente e uma cabeça de boneca imponente a observar os 

espectadores. 

As tentativas dos atores de sincronizar seus movimentos, por vezes 

frustradas, tornavam o corpo ainda mais desconcertado. As cabeças escondidas 

por debaixo do figurino acabavam por virar os seios desse corpo e, por 

momentos, as duas pernas se desprendiam do chão e o corpo parecia flutuar. O 

eixo que unia os atores se deslocava para os lados, para cima e para baixo, 

parecendo que Noêmia estava a dançar, mudando seu tamanho e anatomia. 

                                                           
22As imagens presentes neste estudo pertencem ao acervo do Projeto Boca de Cena ou foram 
registradas pelo autor da pesquisa. 

Figura 1: 

Desconstruindo 

o corpo. 

Figura 2: Noêmia, 

um Invólucro 

contendo três almas. 
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Dessa forma, Noêmia se transformou em um Invólucro com três almas, 

desconexo, confuso e inquieto, em constante desarmonia consigo mesmo. 

Passado o momento dessa cena, os atores desconstruíam aos poucos 

esse corpo, deixavam o figurino e a cabeça de boneca espalhados pelo chão e, 

então, se direcionavam para um terceiro espaço. Os espectadores seguiam a 

cena itinerante para a última composição desse primeiro experimento. Nesse 

novo espaço figurinos diversos estavam espalhados por todo o chão e um 

espelho disposto ao centro. Ao comando de um cronômetro, os atores tinham a 

Tarefa de, enquanto um ficava parado ao centro, os outros o vestiam com o 

tempo determinado em 10 segundos. Passado o tempo, o ator deveria se olhar 

no espelho e, pela primeira imagem que lhe viesse à mente, improvisar uma 

canção ou diálogo, explorando esse corpo figurinado. Em seguida despia-se e 

outro ator ia ao centro e a cena se repetia. O tempo, porém, aos poucos se 

tornava mais curto e acabava por transformar a cena, acelerando-a. Em dado 

momento os figurinos já não eram mais vestidos completamente ou da maneira 

certa e o ator deveria improvisar com o que conseguisse vestir. 

Essas Tarefas foram repetidas duas ou três vezes por cada ator e, por 

último, um espectador foi colocado ao centro, vestido com figurinos, e 

simultaneamente os atores saiam de cena deixando-o sozinho ao centro. Essa 

última ação, de escolher um espectador e colocá-lo em cena, foi uma forma que 

encontramos de mostrar que a cena não acabou, o experimento não se encerrou 

no momento em que os atores abaixaram a cabeça agradecendo a atenção e os 

espectadores aplaudiram, como de praxe. Acreditamos que, dessa forma, agora 

a cena seria levada de forma simbólica pelo espectador para o seu cotidiano e 

permitindo a esse, por sua vez, fazer suas próprias análises e pontes com a vida. 

Nessa última cena intencionamos também descobrir como nosso corpo, 

sem ensaio prévio, através da improvisação com as roupas e tendo o tempo 

como fator crucial para seu desenvolvimento, decorria as Tarefas e encontrava 

soluções para os obstáculos. Nesse momento, não havia tempo para pensar e 

executar a ação e, na hora em que o ator se olhava no espelho deveria 

improvisar alguma cena. Por mais que o cérebro já buscasse trazer algum 
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personagem antes do tempo se esgotar, ao se ver no espelho outra imagem 

vinha à tona na memória. Esse fator tornava a cena instigante, interessante e 

engraçada, pois se percebia que não havia ensaio. 

Em seguida, abrimos um espaço para que o espectador comentasse 

sobre suas impressões e também nós, atores, compartilhássemos das 

sensações que tivemos enquanto a cena acontecia. O retorno que tivemos foi 

muito positivo e construtivo, porém nossa impressão foi de que por alguns 

momentos o “não ensaiar” dificultou nosso desempenho. Acredito eu que o 

momento em que me senti um pouco inseguro aconteceu na última cena, pois 

eu sabia que nossas Tarefas eram vestir-se e despir-se e, em seguida, 

improvisar, mas na hora em que tinha que improvisar um personagem meu 

pensamento tentava buscar associações entre imagem e memória e, então, o 

tempo já havia se esgotado e eu deveria inventar algo prontamente. Essa 

energia que buscávamos para impulsionar a cena acabou não fluindo muito bem. 

A espontaneidade que procurávamos não surgiu na cena. 

 

 

Nessa segunda apresentação participamos de uma Varieté ou Exposição 

de Artes promovida por estudantes e professores vinculados à UFPEL, chamada 

 “Casa da Alice”. Nela ocorreram performances artísticas e exposições de 

trabalhos e obras de arte. Aproveitando que a “Casa da Alice” se situava na 

4.2 - 2° EXPERIMENTO 

Detalhes: 

Data: 05/02/2014. 

Local: Casa da Alice. (Também chamada de Garagem Experimental, é um 

evento organizado pela artista-professora-pesquisadora Alice Monsell, que 

desenvolve seus estudos nas poéticas visuais e cotidianas ligadas ao 

contexto doméstico e seus fluxos). 

Atores: Joanderson Floriano, Juliano Bohn Gass e Tatiana dos Santos 

Duarte.  

Equipe técnica: Tatiana Sato e Thiago Rodeghiero. 

Público: aberto à comunidade, principalmente estudantes das artes.  
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mesma rua do Núcleo de Teatro 23 , nosso espaço de encontros e práticas 

corporais, preparamos então as salas do Núcleo com os devidos objetos e 

iluminação cênicos. A performance então iniciaria em frente à Casa da Alice, 

percorrendo o trajeto da rua, terminando dentro do Núcleo de Teatro. 

Para esse experimento não havíamos estipulado um tempo limite para 

cada cena, apenas as Tarefas como condutoras das ações. Dessa vez, 

pretendíamos encontrar uma verdade maior em cena, um corpo mais presente, 

e para isso não queríamos nos preocupar com o tempo cronológico, mas sim o 

tempo natural das sensações. O mantra com o qual iniciamos o nosso primeiro 

experimento, dessa vez teve um tempo muito maior para ser executado. 

Permanecemos por um longo período balançando nosso corpo e concentrando 

a mente e, concomitante a isso, outras performances aconteciam ao lado. Em 

dado momento, quando percebemos que não havia mais outras performances 

acontecendo e toda a atenção estava voltada à nós, incluímos então o trabalho 

vocal, deixando a voz sair livremente de acordo com o balanço do corpo. 

Formamos então uma fila e começamos a caminhar em direção ao Núcleo de 

Teatro. Os espectadores acompanhavam o percurso conosco. Chegando na 

primeira sala repetimos aquela primeira cena que funcionava como uma 

apresentação do tema do experimento. 

Dessa vez a novidade era a iluminação de Led, sensível a ruídos de som, 

da qual utilizamos a tecnologia para transformar a cena. Programamos as luzes 

para que piscassem de diferentes cores a cada ruído que acontecia na sala e, 

então, a cada fala ou gesto nosso as luzes iluminavam nossos rostos e silhuetas, 

revelando nossas ações. 

Passada essa primeira cena, partíamos para a segunda, em que 

introduzíamos o tablet - momentos antes de iniciarmos nossa performance, 

convidávamos alguns visitantes da Varieté a expressarem algum sentimento em 

seus rostos através de expressões faciais e então tirávamos uma foto de cada 

                                                           
23  Situado à Rua Andrade Neves, no centro da cidade de Pelotas, o Núcleo de Teatro, 
desde1995, é um espaço onde professores e alunos do curso de teatro desenvolvem estudos 
práticos e teóricos a respeito de teatro.  A casa funciona como sala de reuniões, de práticas 
corpóreo-vocais, ateliê de figurinos, além de abrir portas para a comunidade em eventos 
específicos. 
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um que mais tarde utilizaríamos na cena - nesse momento essas fotografias 

entraram. Um por um, cada ator escolhia uma fotografia do rosto de alguém, 

observava a expressão que essa imagem trazia consigo e, então, o colega de 

cena colocava o tablet em frente ao seu rosto como se fosse usá-lo como uma 

máscara. Enquanto o ator observava a imagem, os outros dois procuravam 

figurinos e objetos para agregar ao novo corpo que se formava, conforme mostra 

a imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

As Tarefas dessa cena eram Vestir-se e Despir-se, buscando um corpo 

que fosse coerente com a fotografia. Para essa cena o tempo também não foi 

estipulado, apenas as ações e cada ator podia desenvolver sua cena no tempo 

que achasse melhor. Isso não quer dizer que a cena durou um longo período, 

mas o suficiente para cada ator construir por duas vezes um corpo com os 

figurinos e as fotografias.  

Partimos então para a terceira e última cena do experimento, em outra 

sala. Essa cena se manteve a mesma do primeiro experimento, no qual 

montamos, os três juntos, o corpo ou Invólucro que continha três almas, 

juntamente com a boneca Noêmia e, finda a cena, nosso segundo experimento 

terminava. 

 

 

 

 

Figura 3: Invólucro Animado. 

 

4.3 - 3° EXPERIMENTO 

Detalhes: 

Data: 01/07/2014. 

Local: III Mostra Artística DCE UFPEL - Poética em Movimento. 

Atores: Joanderson Floriano, Juliano Bohn Gass e Tatiana dos Santos 

Duarte.  

Equipe técnica: Tatiana Sato e Thiago Rodeghiero. 

Público: aberto ao público, principalmente acadêmicos das Artes. 
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Esse terceiro experimento ocorreu em uma exposição de artes promovida 

por estudantes do curso de Artes Visuais da UFPEL. O evento ocorreu no DCE 

da instituição e, por todos os espaços do local, aconteciam performances e 

exposições de arte. Nesse evento trouxemos para a cena um experimento bem 

diferente dos anteriores, com partituras corporais, sequências de movimentos e 

uma técnica de cinema que começamos a estudar no Boca de Cena, o Chroma-

Key 24 . O experimento, desta vez, caracterizou-se como Performance, 

acompanhada de uma Instalação. 

Nossa performance estava acontecendo o tempo todo e, embora nossa 

primeira Tarefa fosse observar os demais trabalhos expostos, nosso figurino não 

nos deixava despercebidos, estávamos em evidência o tempo todo, como 

mostra a imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Vestíamos macacões verdes que cobriam nossos corpos dos pés à 

cabeça, os quais posteriormente utilizaríamos como base para a interferência 

digital. Em dado momento daríamos início à primeira cena, em um hall por onde 

os que estavam presentes podiam nos observar. Nossas Tarefas agora eram 

                                                           
24 “É uma técnica de processamento de imagens cujo objetivo é eliminar o fundo de uma imagem 
para isolar os personagens ou objetos de interesse que posteriormente são combinados com 
uma outra imagem de fundo. O efeito ou técnica Chroma-Key é utilizado em vídeos em que se 
deseja substituir o fundo por algum outro vídeo ou foto”. Fonte:     
<https://sites.google.com/site/projetoavanarnia/relatorio-de-producao/glossario>, acessado em 
05/05/2015. 

Figura 4: O Invólucro 
Verde observando a 
exposição. 

https://sites.google.com/site/projetoavanarnia/relatorio-de-producao/glossario
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esbarrar-se, empurrar-se, cavar o espaço e caminhar por uma linha imaginária 

rente ao chão em forma de “8”. A imagem que os três corpos formavam era 

intrigante, pois como os rostos também estavam cobertos, não tínhamos uma 

fisionomia a ser mostrada, estávamos escondidos por debaixo dos Invólucros 

verdes, parecendo seres perdidos à procura de algo que nem mesmo sabíamos 

o que era. 

 

Concluídas as Tarefas da primeira cena, permanecíamos parados por 

alguns instantes e então íamos caminhando lentamente em direção a uma sala 

onde compúnhamos uma Instalação. Recorrendo novamente ao Dicionário de 

Teatro, Pavis descreve que: 

[...] a instalação coloca no espaço elementos plásticos, meios de 
comunicação de massa, fontes de palavra ou música, itinerários 
através de uma cenografia, excluindo-se, todavia, atores ou performers 
vivos (seria então uma performance) [...] os passantes podem deter-se 
num detalhe, abordar por diversas vias a instalação, e voltar atrás, 
influir sobre a natureza espaço-temporal da obra abordada. (PAVIS, 
2011, p. 209). 

 

Apesar disso, os Invólucros verdes inserem performers num contexto 

plástico, fazendo-os operar com um caráter de objeto, neste sentido, a instalação 

opera de forma distinta à descrita por Pavis uma vez que inclui performers ao 

mesmo tempo em que preserva a natureza de instalação artística, promovendo 

uma congruência de linguagens que não se excluem, contrariamente, se somam 

Figura 5: Os Invólucros 
verdes caminhando em 
“8”. 
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para reforçar o caráter de “casca” do Invólucro, termo  perseguido neste estudo 

e desenvolvido a partir dos experimentos que se apresentam.  Nessa instalação 

montamos um pequeno estúdio Chroma-Key. Para isso estendemos um pano 

verde que cobria quase por completo uma parede da sala. Em frente a esse 

painel verde deixamos um espaço para que os visitantes pudessem circular e 

interagir com a câmera que estava posicionada um pouco mais à frente. Em 

outra parede da mesma sala estendemos um painel branco onde projetamos em 

tempo real a captura de imagem da câmera. Essa câmera estava ligada a um 

computador em que, através de um software livre, fazíamos a substituição da cor 

verde por outras cores e imagens variadas.  Os visitantes podiam, dessa forma, 

observar e compreender um pouco como essa técnica digital, o Chroma-Key, 

funciona e também entender a relação da técnica com nosso experimento, 

nossos Invólucros verdes que tomavam outras cores e formas através da edição 

digital. 

Conduzimos então todos os espectadores até nossa instalação e ficamos 

por algum tempo em frente ao painel verde interagindo com o Chroma-Key, 

utilizando figurinos e objetos que estavam espalhados pelo chão, auxiliando e 

propondo que todos entrassem na brincadeira, o que não demorou muito. Logo, 

a sala estava tomada de espectadores interagindo uns com os outros e, ao 

mesmo tempo, se observando na tela projetada, conforme mostram as imagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Espectadores 
interagindo com o Chroma-
key. 
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Como a ideia principal da Instalação era a de que os visitantes ou 

espectadores circulassem por ela livremente e pudessem desfrutá-la da maneira 

que quisessem, lentamente e silenciosamente nós, atores/performers, saíamos 

da sala deixando que o público interagisse com o espaço e com o estúdio 

Chroma-key. Não esperávamos alguém aplaudir ou anunciar o fim da 

performance e, assim, terminou nosso terceiro experimento, que funcionava 

antes como uma provocação ao espectador do que como objeto espetacular ou 

algo semelhante. Nesse experimento nós, atores, participamos da instalação na 

qualidade de assistentes, a fim de conduzir e auxiliar os visitantes na interação 

com o espaço, pois, assim como Pavis descreve, se estivéssemos atuando em 

meio à Instalação, esta se caracterizaria como uma Performance. Segundo a 

proposta relatada, o experimento apresentava uma Performance acoplada à 

Instalação, conferindo à primeira a natureza de objeto artístico, antes de 

transformar a segunda em cenografia para os corpos atuantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse último experimento considero ser o “mais completo”, ou melhor, o 

que conseguimos abordar de maneira mais ampla os elementos que motivaram 

a minha e nossa pesquisa no início do trabalho. É como se dissesse “- Fizemos 

Figura 7: Projeção com 
interferência digital. 
(Aqui a cor verde já foi 
substituída por outras 
imagens). 

 

4.4 - 4° EXPERIMENTO 

Detalhes: 

Apresentação do experimento em escolas públicas de Pelotas. 

Local: Várias Escolas (as imagens são da apresentação no IFSUL, 

Pelotas). 

Atores: Bruna Anjos, Juliano Bohn Gass e Tatiana Duarte. 

Equipe técnica: Jacob Mattos e Thiago Rodeghiero. 

Público: estudantes do 1º ano do Ensino Médio. 
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tudo isso para chegar até aqui”. Todos os experimentos anteriores funcionaram 

como se fossem uma obra de arte que precisava ser lapidada para ganhar 

formas e volumes, contornos e traços. As formas que encontramos neste 4º 

experimento estavam muito mais claras e visíveis para nós e, dessa forma, 

irradiamos esta energia para os espectadores. Brincávamos com a cena, 

explorávamos ações, personagens, figurinos, tivemos uma noção básica de 

como trabalhar com a técnica Chroma-Key e as interferências que dela podiam 

ser utilizadas no processo criativo. 

A cena permaneceu fragmentada, sem uma narrativa ou linha 

dramatúrgica. As Tarefas, como sempre, conduziram nossas ações. 

Compactamos nossas experiências em uma apresentação que durava 

aproximadamente 30 minutos. 

Antes que os alunos entrassem no espaço onde atuaríamos, organizamos 

as cadeiras em filas ao redor do centro da sala. Montamos, de um lado da sala, 

uma tela verde e, do outro, uma tela branca onde a imagem era projetada via 

tecnologia Chroma-key, espalhamos figurinos e objetos cênicos pelo chão, 

colocamos ao centro um Mimeógrafo e papéis brancos dispostos em um monte. 

Alguns objetos ressonadores de sons também compunham o cenário como, por 

exemplo, latinhas vazias, balde e alguns pequenos instrumentos de percussão. 

Convidamos então os alunos/espectadores para que entrassem na sala 

e, desses, alguns voluntários que fizessem expressões faciais, as quais 

fotografávamos com o auxílio do tablet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Fotografando 
expressões faciais. 
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Posicionados ao canto da sala, os três atores iniciaram a cena executando 

aquele mantra acompanhado de balanços corporais por aproximadamente cinco 

minutos e então caminhavam em direção ao centro, onde a primeira cena 

acontecia. Passada essa cena, que não mudou em relação à cena inicial do 

primeiro experimento (os três atores dispostos no mesmo espaço, cada um 

executando suas tarefas denominadas “Arreto”, “Garganta Profunda” e “Batendo 

Bunda”, explorando níveis de movimentação corporal e exploração espacial), 

posicionávamos um do lado do outro em frente ao painel verde, iniciando então 

uma marcha, a qual Tatiana denominou “Rito Contemporâneo”, onde 

circulávamos pelo espaço como se estivéssemos em um ritual, buscando 

produzir sonoridade com nossos corpos e com os instrumentos que estavam 

espalhados pelo espaço. 

Enquanto isso, nossos corpos eram atravessados por projeções de vídeo 

que gravamos em encontros anteriores, num trabalho de vídeo-arte. Passado o 

“Rito Contemporâneo”, iniciávamos a cena que denominamos “Gráfica de Qorpo 

Santo”. Para essa cena o caos e a confusão se faziam de forma crescente, 

aumentando aos poucos a intensidade da voz, da energia corporal e a 

velocidade das ações, tentando trazer um pouco do que imaginamos que seria 

a vida de Q.S., momentos antes de ele “hibernar” na história, ainda em sua 

gráfica a transcrever suas ideias. Para isso, dizíamos frases aleatórias de sua 

dramaturgia, assim como também sobre fatos marcantes de sua trajetória. Nesse 

momento, usava-se o Mimeógrafo, que pretendia simbolizar a atividade de Q.S., 

imprimindo sua Ensiqlopedia. Um ator girava a manivela do aparelho 

rapidamente e, ao seu lado, outro ator jogava os papéis brancos para o alto e, 

logo em seguida, juntava-os para novamente jogá-los ao ar, como na seguinte 

figura: 

 

 

 

 

 

Figura 9: Gráfica de Q.S. 
Enquanto Tatiana manipulava 
o Mimeógrafo, Juliano jogava 
os papéis para o alto. 
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Corriam de um lado para o outro feito perdidos, mergulhados em um caos 

crescente que só terminava quando os três atores falavam repetidas vezes: 

“Cem anos de esquecimento”. A energia logo ia baixando, se condensando e 

então caminhavam em direção aos macacões verdes que estavam ao lado da 

tela verde e, enquanto vestíamos, permanecíamos falando “Cem anos de 

esquecimento”, até que os corpos estivessem cobertos por completo com o 

figurino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deixávamos por alguns instantes o silêncio pairar na sala. Como última 

cena do experimento, retomávamos a construção do Invólucro coletivo, 

montando novamente o corpo da boneca Noêmia: 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa ação na escola, porém, ainda não havia se encerrado. Nesse 

momento dávamos início à oficina de teatro: colocávamos os espectadores para 

movimentar o corpo em algumas das atividades que fizeram parte do nosso 

processo criativo e que compunham a evidenciação do processo no início dos 

experimentos: 

Figura 11: Invólucro 
coletivo tomando corpo 
em cena. 

 

Figura10:  Atores cobrindo 
seus corpos com Invólucros 
verdes. 
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A oficina era bem dinâmica, com alongamento e aquecimento, jogos de 

improvisação e expressão corporal, contação de histórias e, por fim, divididos 

em grupos, a elaboração de uma cena que era apresentada no final da oficina, 

objetivando despertar nos alunos um olhar criativo sobre o meio. 

Esses quatro relatos servem ao intuito de apresentar ao leitor como se 

deu o processo criativo, de que formas a linguagem se desenvolveu e como o 

termo Invólucro foi se erguendo e ganhando força e autonomia. Considerei esses 

quatro experimentos como pertencentes à uma linha cronológica em que, no 

primeiro experimento, estávamos muito mais atentos às Tarefas e seu 

desenvolvimento na cena, envolvendo timidamente a dramaturgia de Q.S. e, já 

no quarto experimento, abrangemos de forma mais completa a vida e obra do 

dramaturgo, a loucura e o caos, a ausência de lógica, o acaso, refletindo essas 

características nas ações e organização das cenas.  

É possível notar como a pesquisa do grupo alimentava a minha pesquisa 

na perseguição pelos desdobramentos do termo Invólucro.  Da mesma forma, 

como coautor de um processo coletivo, a investigação que desenvolvia sobre o 

termo e que culmina neste trabalho, também nutria a composição dos 

experimentos. Neste sentido, ao mesmo tempo em que os Invólucros eram 

objeto de estudo, potencialmente um conceito, eram também experimentados na 

prática cênica, processo que alargou consideravelmente tanto a pesquisa aqui 

descrita como a condução do trabalho do Boca de Cena que, por sua vez, 

imiscuiu-se na obra de Qorpo Santo. A prática performática guiada 

metodologicamente pela noção das Tarefas desenvolveu-se acolhendo trechos 

da dramaturgia e biografia de Q.S. 

  

Figura 12: Dinâmica de 

integração na oficina. 
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5. BOCA DE CENA – TRÊS ALMAS PERDIDAS À PROCURA DE UM 

INVÓLUCRO 

 

 Os três primeiros experimentos descritos no capítulo anterior foram todos 

supervisionados pela diretora Alexandra Dias. Ela tem, desde muito cedo, 

desenvolvido seu estudo em performance, dança e teatro. Sua graduação e 

especialização foram voltados para a área das artes cênicas, sempre com um 

fascínio muito grande pelo campo da performance. As cenas criadas durante 

nossos primeiros encontros, os experimentos, os figurinos e a preparação para 

entrar em cena, tudo passava por seu olhar. Na segunda metade de 2014, 

entretanto, Dias afastou-se do projeto para desenvolver seu trabalho de 

doutorado na Europa. A partir de então, a direção, as leituras e todas as decisões 

do processo e da encenação ficaram sob nossa responsabilidade, dos atores, e 

nesse mesmo período que Dias se ausentou do projeto, Joanderson também se 

despediu do experimento por motivos pessoais, dando então lugar para Bruna, 

como já mencionado anteriormente. Para continuarmos o processo criativo, 

Tatiana Duarte e eu tivemos que deixar Bruna a par de tudo o que já havíamos 

experimentado, como ela mesma comenta em um trecho de seu relato: 

 

[...] ao primeiro contato com a peça que iríamos trabalhar em cena a 
considerei estranha, conseguindo me aprofundar e senti-la melhor nos 
encontros que fazíamos Juliano, Tatiana e eu para discutirmos o que 
seria e como seria a concepção do espetáculo e como ambos já 
estavam envolvidos nesse processo há mais tempo eles foram me 
passando informações que iam além do texto escolhido e tinham mais 
a ver com a própria vida do autor e foi aí que eu comecei a entender 
tudo [...] (ANJOS, ANEXO 1, à p.66) 

 

Nesse momento percebemos o quanto é importante o olhar de um diretor 

no trabalho, alguém que, de fora da cena, é capaz de lapidar, orientar e encontrar 

soluções para as ações e também novas ideias que vão surgindo no decorrer do 

processo. Não que isso fosse novidade, pois o trabalho de direção já existe há 

muitos e muitos anos, assim como também o encenador, o coreógrafo, o 

profissional responsável pelo trabalho vocal, o iluminador, o artista que idealiza 

a estética de uma obra e seu cenário, entre outros, e nesse momento 
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percebemos o quanto a ausência desse profissional atravessa a obra e exige 

uma nova condição dos atores/performers. 

O mais difícil ainda, em meu ponto de vista, foi criar cenas pela linha 

performática quando, para mim, muitas coisas ainda eram novidade e, mais do 

que isso, tratar de assuntos que abrem margens para tantas outras 

possibilidades e, dentro dessa “confusão”, encontrar formas de, através dessas 

cenas, transmitir alguma ideia ou mensagem, mesmo que com o objetivo 

secundário ao de provocar ou despertar, tirar do lugar comum, etc. Aqui não se 

trata de passar a “moral da história” ou algo do tipo, mas de encontrar os meios 

pelos quais os espectadores se sentissem atraídos e convidados a observar o 

mundo de outra maneira, ou pelo menos, alimentar dentro deles alguma pequena 

fagulha ou inquietação que, mais tarde, reverberasse em seu cotidiano. Bruna 

ainda comenta que: 

[...] essa perturbação se refletiu e muito nos nossos encontros, ficamos 
todos e, falo por mim, muito perdidos e sem saber muito como costurar 
as ideias e acho que esse processo, como todos, não chegou ao fim, 
foi um processo de se entregar mesmo a essa coisa meio 
esquizofrênica e meio sem sentido, mas ao mesmo tempo com muita 
solidez [...] (ANJOS, ANEXO 1, à p.66) 

 

Tratando de outros elementos vindos da performance, os quais utilizamos 

para compor as cenas, exploramos o “risco em cena” e o “não ensaiar”, o que de 

um lado causava certa insegurança pelo fato da cena ainda não estar 

automatizada pelo corpo e mente, mas por outro lado, como destaca Tatiana, 

 

[...] o não ensaiar; essa proposta feita pela diretora Alexandra Dias 
nos possibilitou dilatar a criatividade. O nosso trabalho era teórico, 
prático e artístico, estava em constante processo de transformação. 
Compreendemos a importância vanguardista do Qorpo Santo em sua 
época e assim fomos decupando o texto e suas nuances das 
metáforas na estrutura [...] (DUARTE, anexo 1, à p.68) 
 

Esse capítulo pretende apresentar um relato pessoal do processo, pois 

além da necessidade de aprofundar a linguagem escrita procurando fontes e 

palavras de pessoas e grupos que já tenham trabalhado ou proposto algo 

abordado em nosso processo, passamos também por uma metamorfose, um 

amadurecimento profissional e pessoal. A autonomia forçada pela qual 
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passamos não foi exaustiva ou fatigante, mas exigiu do grupo paciência, 

persistência e muito diálogo e, através destes, tivemos que encontrar maneiras 

e alternativas de levar o trabalho adiante. Uma comparação possível é com o 

método de trabalho do grupo mineiro Galpão, uma companhia de teatro com 

mais de 30 anos de experiência,  que não tem um diretor fixo, mas uma constante 

troca de diretores, onde cada integrante, por determinado tempo ou trabalho se 

propõe a dirigir os colegas, onde  também  o grupo sentiu a necessidade de 

aprofundar os estudos sobre o teatro, não ficando somente na atuação, mas na 

busca por outros métodos que possibilitassem consturir um novo corpo ou um 

personagem que ultrapassasse a estereotipia, assim como também ampliar a 

concepção da cena e seu decorrer, Eduardo Moreira, integrante da trupe, conta 

que: 

[...] Talvez pelo fato de ser um grupo sem um diretor fixo, o coletivo do 
Galpão sempre deu tiros para tudo quanto é lado, e no meio dessas 
tantas tentativas, acabou encontrando com os grandes mestres do 
teatro como Stanislavski, Meyerhold, Brecht, Artaud, Piscator, Brook, 
Mnouchkine, Barba, Grotowski, Dario Fo, Eugenio Kusnet e tantos 
outros. [...] O começo foi bastante conturbado. Havia uma confusão 
muito grande de propósitos, com uma enorme imaturidade em termos 
de construção de personagem, isso desde a leitura de mesa até a 
eleboração de um corpo para um personagem que, ainda que fosse 
um tipo, precisava ter uma vida e não ser um simples estereótipo. [...] 
(MOREIRA, 2007)25. 

 

 Nossa experiencia seguiu baseada em toda a trajetória que havíamos 

construido equanto a diretora esteve presente no processo e, quando ausentou-

se, exploramos novas maneiras de expressar aquilo que estávamos abordando, 

com base no que acreditávamos ser pertiente, também mantendo o conceito de 

"Tarefas", de Anna Halprin", conduzindo a cena. Lembro-me ainda que, em uma 

tarde ensolarada, estávamos Bruna, Tatiana e eu improvisando e testando novas cenas 

e ações e, em dado momento, sentamos no chão e ficamos por instantes em silêncio 

deixando toda a energia gerada pela atividade reverberar em nossos corpos. Depois 

nos olhamos e comentamos: “somos loucos, olha o que fizemos aqui”. Esse comentário 

era relacionado a toda loucura e caos que criamos quando estávamos extasiados 

                                                           
25  Disponível em <http://www.grupogalpao.com.br/blog/index.php/25-anos-de-encontros-9-os-

classicos/>, acessado em 30 de junho de 2015. 

 



53 
 

improvisando sons, passos, marchas, vozes, expressões corporais e tudo de forma tão 

natural e espontânea.  Estávamos em sintonia e era desse encontro entre corpos, 

almas, que precisávamos, e justamente por esses e tantos outros encontros, que 

seguimos experimentando a arte performática, perseguindo-a estética e 

conceitualmente, apesar de toda desorientação que a ausência de nossa diretora 

causou. Se trata de um encontro pessoal, consigo mesmo, à serviço do outro. 

Chegamos à conclusão de que éramos três almas perdidas à procura de 

um Invólucro. Nesse caso, nosso Invólucro era o experimento e de que maneira 

ele se desenrolaria, como nos organizaríamos no espaço cênico, qual a ordem 

de cenas e quais elementos ficariam interessantes e realmente úteis ao 

experimento. Ainda, como poderíamos tratar a cena de modo a deixá-la mais 

clara quando até para nós muitas coisas estavam confusas. Nesse momento 

encontramos uma identificação muito forte com Q.S., pois dentro desse caos 

sabíamos que estávamos no caminho certo, contudo não enxergávamos 

maneiras simplificadas de resolver as situações e então ficávamos por tempos 

beirando a insegurança ou até a dúvida quanto às nossas capacidades. Todavia, 

assim como Q.S., acreditamos e colocamos a “mão na massa”, entregando-nos 

o quanto podíamos para fazer aquilo que nos instiga: Teatro e Performance. Por 

fim, vale dizer que o último experimento acabou incorporando o título do trabalho 

de conclusão de curso que desenvolvia, sem Alexandra Dias para dirigir-nos, 

nossos processos acabaram se sobrepondo, os Invólucros de Pesquisador e 

Ator acabaram se fundindo. “Vestindo os Invólucros de Qorpo Santo” responde, 

portanto, a duas faces da mesma pesquisa, ou a duas pesquisas (prática e 

teórica) de um mesmo Invólucro, desta vez pensando que o titulo também 

reveste o conteúdo da pesquisa que se apresenta ou do experimento que 

desenvolvemos. Na imagem a seguir, os três Invólucros revelando-se em cena: 

  

Figura 13: “Invólucros 

projetados, sombras com 

almas”. 
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Nesse sentido, ao refletir sobre meu próprio invólucro, na qualidade de 

pesquisador/ator/performer, identifico uma dualidade de sentidos, semelhante à 

dualidade apontada por Kantor ao referir-se às Embalagens: a essa altura da 

pesquisa, não sei ao certo se meu corpo é o invólucro de minha alma. Percebo 

que, apesar de o corpo ser um invólucro da alma, entendo que minha alma é, 

também, o invólucro do corpo, pois apesar de a alma estar dentro de um 

invólucro físico (pele, músculos, ossos, órgãos, veias e artérias, etc.), o corpo se 

mostra vulnerável a todas as vontades, escolhas e decisões da alma. Dessa 

forma, o corpo, por momentos, ora é invólucro da alma, ora a alma é invólucro 

do corpo, a perspectiva relativiza a questão. À medida que faço o exercício de 

me distanciar da realidade em que vivo, à procura de entender qual o sentido 

das relações que aqui desenvolvo, o “porquê” das coisas, o destino do próprio 

pesquisador, percebo que minha alma ou consciência está em constante 

transformação, a partir da observação para então posicionar-se perante os fatos, 

seres, relações, etc. Quando compreendo melhor a questão e levo ao meu 

cotidiano a ideia de pensar o corpo como um invólucro, vejo que, através da 

alma, meu corpo e até mesmo minha mente (opinião, posicionamento e modo 

de pensar), estão constantemente se adaptando aos meios em que habito, 

buscando aceitação e também apresentar o que seria uma “melhor versão de 

mim mesmo” e, dessas experiências cotidianas  meu corpo e minha alma 

passam a filtrar e selecionar o quê, disso tudo, vai fazer ou não sentido e adquirir 

importância para aderir-se ao conjunto do que sou “eu”, do que me constitui 

como invólucro, ser humano, estudante, performer, investigador. 
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6. OS INVÓLUCROS NA PRÁTICA DOCENTE 

 

Além das pesquisas que foram desenvolvidas dentro do Projeto Boca de 

Cena, conforme narrado nos capítulos anteriores, incorporei a dramaturgia de 

Q.S. e a ideia dos Invólucros no Estágio de Teatro II, uma disciplina pertencente 

ao currículo obrigatório do Curso de Teatro Licenciatura da UFPEL, a qual cursei 

no primeiro semestre de 2014. Nesta atividade pude desenvolver os Invólucros 

como conceito a fim de aplicá-los à realidade do estágio. O Plano de Ensino foi 

aplicado na Escola Estadual de 1º e 2º Grau Cassiano Nascimento, em uma 

turma do Seminário Integrado, pertencente ao 2º ano do Ensino Médio. Cabe 

lembrar que este capítulo serve para mostrar uma possibilidade de expansão da 

noção dos invólucros, erguidos enquanto conceito, não aprofundando o tema 

mas dando margens para explorá-los em outros campos. 

Percebi, logo no início do estágio, o quanto a metodologia e o tema que 

queria abordar e desenvolver nas aulas deveriam estar claros, pois, se para mim, 

o tema ainda era um pouco vago, pouco aprofundado àquele momento, em 

verdadeiro processo de amadurecimento enquanto a prática acontecia, senti a 

necessidade de utilizar dessa funcionalidade que os invólucros trazem em seu 

sentido literal, para então aplicá-los ao estágio. Primeiramente, incorporei-os ao 

plano de ensino, separando-os em blocos. Partindo de cada um desses blocos, 

que são fragmentações metodológicas do conteúdo que pretendia desenvolver 

em sala de aula, fiz a seleção de atividades (jogos, exercícios, textos, introdução 

de mídias como vídeos e imagens, entre outros), buscando uma relação de 

adaptação entre o conteúdo e o tema que regia cada bloco. Dessa forma, à 

medida que as aulas foram decorrendo, fui acrescentando atividades, 

transferindo algumas de um bloco para o outro quando essas, na prática, se 

mostraram mais coerentes em outro momento, assim como também a própria 

maneira que meus alunos e eu entendíamos melhor esse campo, ainda em 

processo de descoberta. Penso que, naquela altura do estágio de teatro, o plano 

de ensino e os planos de aula se comportaram de maneira muito funcional, de 

acordo com os Invólucros de Q.S., em que estavam constantemente se 
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adaptando e buscando maior aceitação em sua forma para desenvolverem-se 

melhor nas aulas. Os planos de aula seriam um invólucro do conteúdo aplicado? 

Por conta dessa atividade estar acontecendo paralelamente às aulas de 

TCC I e às atividades do Projeto Boca de Cena no primeiro semestre de 2014 

preferi, por uma questão de necessidade de aprofundamento, preservar o 

conteúdo da pesquisa aqui descrita, mantendo o tema central, desenvolvendo-o 

até o final da disciplina de Estágio II, seguindo as pesquisas práticas no 2º 

semestre de 2014 somente dentro do Projeto, até sua conclusão, e daí então 

transcrevi o estudo para o TCC.  

Em determinados momentos, a prática se desprendia do foco e havia a 

necessidade de reelaborar os planos de aula e também a metodologia de 

pesquisa e, por esse motivo, nesse capítulo que se refere à minha experiência 

na escola, preferi elucidar as possibilidades que utilizei para desenvolver o 

estágio ao invés de relatar minuciosamente o trabalho em sala de aula. 

Pensando na funcionalidade que os Invólucros contém e buscando uma 

melhor adaptação deles à realidade do estágio, dividi os conteúdos que 

pretendia desenvolver em cinco blocos, conforme já mencionado. São eles: 1) 

Vestindo o Invólucro do Espaço (estabelecer uma relação com a sala de aula, a 

escola e o ambiente familiar como introdução à noção dos invólucros, sua 

percepção através dos espaços); 2) Vestindo o Invólucro do Indivíduo 

(desenvolver a relação entre corpo e mente, invólucro e alma, através de 

estímulos sonoros e sensoriais (toque da pele com as mãos dos colegas ou 

objetos como, por exemplo, uma bola de tênis, tecido, pena, esponja ou espuma, 

folhas, galhos), estímulos sonoros para mexer o corpo, construção e 

desconstrução de personagens, exploração de corpos extracotidianos, tendo 

como princípio uma máscara com determinada expressão facial, entre outras 

ações); 3) Vestindo o Invólucro do Grupo (contendo jogos que estabeleçam 

relação entre os colegas, como por exemplo o jogo da estátua viva, em que um 

terá que modelar o corpo do outro, hipnotismo com as mãos, cirandas, jogos de 

adivinhação, contação e elaboração coletiva de histórias, siga o mestre, onde 

um fecha os olhos e o outro conduz o caminho a ser percorrido, entre outros); 4) 
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Vestindo Invólucros Animados (aqui foi promovida a confecção de bonecos de 

papel maché, em que cada aluno criou um personagem para seu boneco, 

elaboração de micro-cenas entre esses bonecos, observando também de que 

maneira esse tipo de atuação, o teatro de animação, apresenta-se melhor em 

cena); 5) Vestindo Invólucros Projetados ( aqui foi proposta improvisação com 

sombras em que é possível criar diferentes corpos projetados em uma única 

sombra, atividades com câmera, utilizando-a também como personagem ou 

elemento ativo e presente em cena e não apenas para registro das atividades, 

interação com projeções, elaboração de cenas, entre outros dispositivos). Nesse 

sentido, em cada bloco procurei adaptar a noção dos Invólucros ao conteúdo 

que desenvolveria, adotando-o em distintas noções. 26  Escolhi introduzir as 

tecnologias, projeção e câmera, não como instrumentos que reproduzem outras 

mídias ou algo do tipo, mas como ferramentas que possibilitam ao aluno 

desenvolver sua criatividade através da interação com esses meios, partindo do 

campo teatral expandindo-o por outras linguagens. 

Os alunos foram orientados a pensar-se não somente enquanto um corpo 

que abriga uma alma em si, mas também a sala de aula que pode ser 

considerada um Invólucro, a escola, a família e todas as estruturas que 

perpassam seus universos. Foram estimulados a se apropriar dos Invólucros e 

pensar, por exemplo, de que maneira se comporta um Invólucro quando mais de 

uma alma o habita, e como se comportam várias almas dentro de um único 

Invólucro. Quais Invólucros eles vestem nos diferentes espaços que convivem, 

por exemplo, na família o Invólucro do filho, do irmão, dos pais, e em tudo que 

compreende ser cada Invólucro. Na escola, se a sala de aula fosse equiparada 

a um Invólucro, nesse caso, do que é feita sua estrutura? De tijolos, cimento, 

fundação, telhado, tinta, portas e janelas, que dentro de si, por sua vez, abrigam 

classes, cadeiras, computadores, mapas, quadros, televisor, etc. E o corpo 

humano, do que é feito? E nossa mente, nossa imaginação, do que são feitas? 

Podem ser consideradas como Invólucros? 

                                                           
26 No Anexo 2 deste documento, situado à p. 71, encontra-se o Plano de Ensino do Estágio, que 
apresenta o conteúdo trabalhado e a noção de Invólucro apropriada para a prática docente. 
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Dessa maneira, instigando e propondo um olhar criativo sobre o meio, 

intencionei despertar nos alunos uma noção de espaço, uma compreensão um 

pouco mais ampla do lugar onde convivem. O conceito de Invólucro não se 

aplicou somente às composições físicas do corpo ou da escola, mas também ao 

convívio social que habitamos, buscando ali identificar como nossas relações 

estão estruturadas. Esse tema abre portas para muitos caminhos, então o que 

fiz foi dar uma rápida “pincelada” em alguns temas como, por exemplo, a cultura 

em que estamos inseridos e o que nos diferencia de outras culturas. Questionei-

os, da mesma forma, o motivo pelo qual aqui no Brasil as pessoas se vestem, 

se comportam e se relacionam de determinada maneira, enquanto na China as 

mesmas relações se dão de formas diferentes. 

Relacionei também os Invólucros com a construção de personagens, 

considerando então o aluno e seu corpo como um Invólucro que assume a alma 

de um personagem e, então, o próprio Invólucro se transforma através da 

construção de um corpo diferenciado, com características não do aluno, mas do 

personagem. Para dar suporte a essas aulas de teatro, fiz a seleção de jogos 

dramáticos que fossem coerentes com o tema, vestir uma persona, explorá-la e, 

em seguida, despir-se dela para novamente se apropriar de outra persona27, ou 

criar determinadas situações em que vários Invólucros deveriam relacionar-se 

como, por exemplo, indivíduos na parada de ônibus esperando a condução 

chegar ou improvisações com apenas um objeto em cena e todos os 

participantes tendo que construir relações entre objetos e personagens. Uma das 

atividades que, acredito, mais reverberou nos alunos a noção dos Invólucros foi 

quando criamos bonecos feitos de papel maché28, em que além do Invólucro que 

estavam construindo, o qual poderiam modelar expressões e feições no boneco 

como se estivessem dando vida a ele, deveriam também criar uma alma que 

                                                           
27 Persona: [...] No teatro grego, a persona é a máscara, o papel assumido pelo ator, ela não se 
refere à personagem esboçada pelo autor dramático. O ator está nitidamente separado de sua 
personagem, é apcnas seu executante e não sua encarnação a ponto de dissociar, em sua 
atuação, gesto e voz. [...] (PAVIS, 2011, In. Personagem, p. 285) 
28 Massa feita de papel picado, geralmente jornal ou papel higiênico, embebido em água e, em 
seguida, esmagado até perder o excesso de água para então misturar com cola e gesso, 

formando uma massa que pode ser modelada. 
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habitaria esse Invólucro, ou em outras palavras, o personagem. A confecção dos 

bonecos foi uma ferramenta na qual puderam compreender de forma prática a 

ideia da transmutação que eu procurava trazer através da dramaturgia de Q.S., 

na qual uma alma deveria habitar um Invólucro para que esse pudesse ter vida, 

da mesma forma que o mesmo se transformaria em outro personagem ao mudar 

de alma, no caso, mudar de manipulador. A mesma prática que fizemos no 

Projeto Boca de Cena, de várias almas habitando um mesmo Invólucro, pus em 

prática no estágio, o que transformou nossos Invólucros “recém-nascidos”, os 

bonecos, em corpos confusos, soltos e, no mínimo, engraçados, como mostram 

as imagens a seguir, em que as alunas estavam construindo e, mais tarde, 

improvisando com os bonecos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas atividades foram baseadas principalmente nos livros de Augusto 

Boal e Ingrid Koudella, em material audiovisual encontrado na internet, na 

experiência de companhias de teatro como GIRAMUNDO 29  e Cia. 

                                                           
29 Criado em 1970, a companhia já se apresentou em praticamente todo o Brasil e em mais de 
dez países da Europa e das Américas, buscando explorar todos os campos da criação artística, 

Figura 15: Alunas 

preparando o papel maché 

para confecção dos bonecos. 

Figura 16: Duas almas 

habitando (manipulando) o 

mesmo Invólucro. 
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MEVITEVENDO30 , da qual participei de uma oficina de teatro de bonecos, 

ministrada durante o II Seminário Nacional de Licenciatura em Teatro, promovida 

pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, em outubro de 2012. 

Por fim, este breve capítulo pretende ilustrar como os Invólucros, a essa 

altura já compreendidos como conceito, podem expandir-se na intenção de 

abrigar distintos objetivos relacionados ao campo teatral: desde a criação cênica 

às práticas formativas e/ou pedagógicas. Ao serem utilizados como análogos às 

questões constitutivas do sujeito, permitem dissociar forma e conteúdo como 

uma ferramenta didática, fomentando a desconstrução do corpo para criação de 

um novo corpo ou, a partir da ideia da migração de almas, estimular a 

investigação de si, um olhar crítico sobre o que nos cerca e a construção de 

identidades e pertencimento. Enquanto estruturas físicas, não relacionadas ao 

corpo humano, mas à estrutura da escola ou mesmo à interação com projeções 

e utilização da câmera como potencializador criativo, os Invólucros se 

comportaram de maneira muito clara, revelando sua possibilidade de adaptação 

e adequação ao meio em que eram desenvolvidos, possibilitando ao aluno 

compreender de forma mais objetiva as maneiras pelas quais poderiam se 

utilizar deles. 

  

                                                           
aplicando-os à prática do teatro de bonecos. Fonte: http://www.giramundo.org>, acessado em 14 
de abril de 2015. 
30 Composta por Cleber Laguna e Márcia Fernandes, ambos formados em Artes Cênicas pela 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, especializaram-se na criação e manipulação de 
bonecos e dedicam-se exclusivamente à pesquisa e encenação de Teatro de Animação desde 
1998. Fonte http://www.ciamevitevendo.com.br/site/?page_id=8, acessado em 14 de abril de 
2015. 

http://www.giramundo.org/
http://www.ciamevitevendo.com.br/site/?page_id=8
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Chegando a esse ponto do trabalho, que acaba por se tornar o espaço 

onde colocamos os resultados obtidos, um filme retrospectivo percorre a mente 

na tentativa de encontrá-los. Percebo então que a pesquisa, assim como a 

escrita de Q.S., se tornou um quebra-cabeças composto de diferentes peças as 

quais procurei encaixá-las a fim de formar uma figura única. A imagem que se 

obteve foi a de uma "colcha de retalhos", um trabalho fragmentado, no intuito de 

formar um todo, funcionando assim como um desbravador de caminhos, muito 

mais na qualidade de suscitar a investigação a novos horizontes e possibilidades 

interpretativas do que alcançar conclusões precisas. Dessa forma, portanto, abre 

margens para um alcance reflexivo a partir do entendimento singular de cada 

leitor, assim como os experimentos e o processo do estágio de teatro, que 

também foram um lançar-se por caminhos propostos mais do que perseguir 

pontos de chegada pré-definidos. 

  Nesse sentido, os Invólucros se dispuseram como uma forma sistemática 

de enquadrar um contexto específico, a fim de compreender melhor ou, pelo 

menos, despertar um olhar consciente sobre o meio. Dessa forma, acredito que 

o trabalho aqui apresentado não poderia se mostrar de outra maneira, afinal o 

processo de pesquisa decorreu da mesma maneira: confuso, fragmentado, mas 

revelador. O que busquei foi proliferar sentidos, a partir de uma ideia incipiente 

contida na obra de Qorpo Santo, através da cena e da didática empreendida. 

  Assim sendo, os invólucros se apresentaram como um espaço, ou melhor, 

um estado de passagem, transição, ação, transformação, que possibilita 

experimentações e descobertas, em que é possivel vestir-se das possibilidades 

que surgem e depois despir-se delas levando consigo o que foi agregado, 

entendendo que esse processo é um desafio para conhecer-se a si mesmo e 

aos outros. Se pensado como um personagem, o invólucro torna-se uma fagulha 

de tempo em que é possível explorar e permitir vestir-se de outro invólucro ou 

alma. Na prática de estágio de teatro os invólucros se revelaram como uma 

possibilidade de organização dos conteúdos, de forma sistemática, 
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possibilitando o aprofundamento em diferentes “níveis” de compreensão desses 

espaços ou estados de transição. Sendo assim, os invólucros são antes uma 

provocação para estados transitórios do que um lugar a se chegar, um estímulo 

ao movimento ante ao engessamento que talvez o termo, na sua apreensão 

comum, possa sugerir. 

  Percebe-se que erguer o Invólucro como conceito para servir tanto à 

prática docente como para o universo da cena e para outras áreas que queiram 

pensar as relações sociais, se firmou como o ponto nevrálgico deste trabalho. 

Também fazer jus à obra de Qorpo Santo no que se refere ao descaso, 

esquecimento, insanidade, caos e ausência de lógica da sua dramaturgia que 

verificam o mérito do autor em correspondências possíveis com a vida 

contemporânea, expandindo as possibilidades de leitura e compreensão de sua 

obra configurou-se como um dos nortes que conduziram o trabalho. Sendo 

assim, espero que esta investigação possa contribuir de alguma forma para 

novas discussões na área, servindo de apoio para a prática em cena, apontando 

possíveis metodologias no ensino do teatro e refletindo no indivíduo e na vida 

em sociedade. 
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9. ANEXOS 

 
9.1 ANEXO 1: RELATOS / ENTREVISTAS 

 
Nota: Os recortes apresentados (fruto de entrevistas, relatos dos membros do 

projeto e da diretora) foram escolhidos procurando manter seu contexto geral, 

evidenciando trechos de maior relevância ao estudo no que compete ao termo 

invólucro e à cena. 

  
9.1.1 Recortes da Entrevista/Relato de Bruna Anjos, sobre o experimento 
“Vestindo os Invólucros de Qorpo Santo”. 

 

 [...] Ao primeiro contato com a peça que iríamos trabalhar em cena considerei 

ela estranha, conseguindo me aprofundar e sentir ela melhor nos encontros que 

fazíamos Juliano, Tatiana e eu para discutirmos o que seria e como seria a 

concepção do espetáculo e como ambos já estavam envolvidos nesse processo 

há mais tempo eles foram me passando informações que iam além do texto 

escolhido e tinham mais a ver com a própria vida do autor e foi aí que eu comecei 

a entender tudo [...] 

[...] criou toda uma nova forma de usar a linguagem inventando uma nova 

gramática a exemplo da grafia do próprio pseudônimo, foi considerado e 

decretado louco sendo inclusive encarcerado contra a própria vontade numa 

instituição psiquiátrica, lutou pelo direito de tomar as rédeas da vida, escreveu 

ele próprio sozinho uma “ensiqlopedia” entre outras coisas [...] 

[...] o que quero dizer é que diante dessa existência era impossível não mesclar 

em nosso processo de criação essa existência tão singular evitando ater-se 

apenas ao texto do dramaturgo que pela própria trajetória de vida seria 

contraditório fazer algo tão normativo. Eu particularmente fui muito tocada por 

esse aspecto da loucura, pelo encarceramento e esquecimento que o mesmo 

sofreu por não se ajustar aos padrões sociais da época e talvez não se ajustasse 

nunca [...] 
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[...] dentro da nossa interpretação da vida/obra do autor percebemos esse ar de 

denúncia das relações sociais que são absurdas pelas conveniências, pelas 

hipocrisias, pelos jogos de poder e status [...] 

[...] quando eu li alguns trechos da “Ensiqlopédia ou Seis Mezes de Huma 

Enfermidade” e, sabendo da trajetória de Q.S., fiquei perturbada, talvez pelo meu 

excesso de lógica e, na real, acho que foi muito isso essa experiência, foi uma 

experiência de perturbação do meu senso lógico, o que considero ótimo, mas 

não fácil [...] 

[...] essa perturbação se refletiu e muito nos nossos encontros, ficamos todos e, 

falo por mim, muito perdidos e sem saber muito como costurar as ideias e acho 

que esse processo como todos não chegou ao fim, foi um processo de se 

entregar mesmo a essa coisa meio esquizofrênica e meio sem sentido, mas ao 

mesmo tempo com muita solidez. Creio que só conseguimos tornar mais 

palpável quando decidimos nos entregar a loucura mesmo e a falta de um 

sentido lógico, lembrando sempre que aqui essa ausência de sentido lógico não 

é pejorativo, assim como o da loucura, está mais relacionado a uma gama de 

seres artistas ou não que seja através de produções e da vida provoca e 

desautomatiza os sentidos dos outros, que tiram as pessoas da zona de conforto. 

Eu sinto até hoje o desejo de tentar compreender melhor essa figura que mais 

que um dramaturgo/autor, era um personagem de si mesmo, que tinha como 

obra a própria vida [...] 

 

Entrevista concedida por e-mail, datada em 11 de maio de 2015. 
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9.1.2 Recortes da Entrevista/Relato de Tatiana dos Santos Duarte, sobre o 

experimento “Vestindo os Invólucros de Qorpo Santo”. 

 

[...] o não ensaiar; essa proposta feita pela diretora Alexandra Dias nos 

possibilitou dilatar a criatividade. O nosso trabalho era teórico, prático e artístico, 

estava em constante processo de transformação. Compreendemos a 

importância vanguardista do Qorpo Santo em sua época e assim fomos 

decupado o texto e suas nuances das metáforas na estrutura [...] 

[...] fomos levados a investigar “estímulos” para desenvolver o pensamento 

criativo do corpo ativo em cena, buscando desenvolver ações extra cotidianas. 

Os “estímulos” foram potencializadores e colaboradores de estados de ações 

como o “risco” e o “não ensaio”. Durante o processo de descoberta surgiram 

outras matrizes, e estas nos possibilitaram encontrar “personas” ligadas ao 

dramaturgo. Ao analisa o que fizemos durante o processo, levando em 

consideração os “estímulos”, descobrimos o potencializador de estado de 

presença e autonomia de criação em processo [...] 

[...] o não ensaio servia para ativar nossos corpos no “aqui agora”, os Invólucros 

davam suporte ao texto que transitavam pelas “personas” no trabalho. Sobre a 

loucura e o caos acrescentamos a cena “tipografia do Qorpo Santo” onde a 

escrita compulsória do autor dava a atmosfera desta grande confusão criativa na 

qual Qorpo estava submergido [...] 

   

Entrevista concedida por e-mail, datada em 15 de maio de 2015. 
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9.1.3 Recortes da Entrevista/Relato de Alexandra Gonçalves Dias, sobre o 

experimento “Vestindo os Invólucros de Qorpo Santo”. 

 

[...] As tarefas foram uma forma de engajar os atores no trabalho sem que eles 

perpassassem por questões psicológicas já que estas não operam nos trabalhos 

de Qorpo Santo. As tarefas atuaram de forma a estimular o corpo de forma 

precisa (com tarefas bem definidas) e bastante diretas (sem uma extensiva 

preparação), assim a execução de tarefas foram uma tentativa de proporcionar 

um engajamento mais corporal ou visceral e menos a busca de apoio na 

racionalidade; 

 

[...] Neste experimento do projeto Boca de Cena, a dramaturgia de Qorpo Santo 

foi o primeiro impulso deste trabalho que chamamos de Invólucros do Qorpo. 

Anteriormente a isto, havíamos trabalhado com A Gaivota de Anton Tchekov o 

que resultou no espetáculo Olhar do Outro, além de experimentos a partir de 

textos de Beckett, dentre outros estímulos que serviram para o desenvolvimento 

de trabalhos em diferentes formatos (performance, vídeo, esquete etc.). Para o 

Invólucros, começamos com a leitura dos textos e estudo sobre o autor para 

melhor entender seu universo, e a partir daí surgiram alguns experimentos. Nos 

focamos principalmente no texto “Hoje sou Hum, Amanhã Outro” e, mais do que 

as palavras que ali estão, nós trabalhamos a partir dos conceitos trazidos e das 

sensações que a dramaturgia nos suscitou. Desta forma, realizamos um estudo 

mais ou menos aprofundado da obra do Qorpo santo, bem como o seu contexto 

histórico-cultural a fim de refletir sobre o universo que ele propõe diante de sua 

trajetória pessoal marginalizada. Então, a partir do autor, construímos um roteiro 

para vídeo e o realizamos, investimos no trabalho com personagem a partir de 

propostas corporais, pesquisamos as possibilidades do uso de máscaras, 

pensamos em propostas de um espetáculos mais finalizado, realizamos 

experimentos com o recurso do chroma-key, com iluminação, construímos 

figurinos a partir do chroma-key, realizamos performances, interferimos nas 
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figuras-personagens através de edição de fotografia, propusemos experimentos 

para escolas através de oficinas-espetáculos. Creio que esta profusão de 

diferentes atividades revela o potencial do universo de Qorpo Santo, além do 

caráter experimental do projeto de extensão, permitindo que vários 

desdobramentos acontecessem sem a necessidade de um foco único e 

exclusivo. Na minha concepção, a lógica não-linear de Qorpo Santo, seu gosto 

pelo nonsense e por personagens inconstantes marcou fortemente a própria 

metodologia de processo do Invólucros dentro do Projeto Boca de Cena; 

 

[...] Acredito que o fato de termos em mãos a possibilidade de experimentar com 

diferentes recursos e materiais (mais tecnológicos ou não) é essencial para 

desenvolvermos uma potência visual para a cena. O plano visual de qualquer 

trabalho de cena não deve ser considerado apenas como pano de fundo, mas 

ele pode interferir e assim enriquecer a contrução de um espetáculo, pois abre o 

campo para novas possibilidades, novos experimentos. Por exemplo, se não 

tivessemos acesso ao pano verde (material que iria para o lixo e que herdamos 

do Curso de Cinema) nunca pensaríamos na possibilidade de experimentar a 

proposta de Invólucros do Qorpo Santo a partir da técnica de chroma key. Assim, 

se pensarmos que Loie Fuller já fazia experimentos com luz sobre seu figurino 

em 1890, podemos perceber que estes cruzamentos são próprios da cena, ou 

seja tecnologia visuais sempre fizeram parte do fazer teatral. Desta forma, nada 

mais enriquecedor do que experimentarmos estas possibilidades.   

 

Entrevista concedida por e-mail no dia 21 de maio de 2015. 
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9.2 ANEXO 2: PLANO DE ENSINO 

 

1. Dados de Identificação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos Gerais: 

Exploração de personagens, desde o trabalho corporal individual do aluno 

até a manipulação de bonecos ou objetos e sombras. Através de tarefas de 

improviso e interpretação textual, serão desenvolvidas assim noções de como 

trabalha um ator, relacionando também essas práticas com a vida cotidiana. 

Identificando assim pontes do texto proposto com a vida na escola e fora dela. 

3. Objetivos Específicos: 

No campo da exploração de personagens, promover atividades corpóreo 

práticas onde sejam abordados elementos de construção dos mesmos, 

juntamente com seus trejeitos físicos e de personalidade. Para isso serão 

necessários também exercícios de interpretação textual, tendo como base a 

peça “Hoje sou Um, Amanhã Outro”, identificando nela as características dos 

personagens da mesma. Relacionar a obra de Qorpo Santo com a vida dos 

alunos, primeiramente identificando o que são os “invólucros” segundo o autor, 

o que significam os invólucros para os alunos e em que momentos ou lugares 

eles identificam a presença dos mesmos. De alguma forma tornar o termo 

“Invólucro” algo presente no dia a dia para melhor entendimento de seu 

1.1. Nome do licenciando: Juliano Bohn Gass. 

1.2. Escola: Colégio Estadual Cassiano do Nascimento. 

1.3. Endereço: Rua Dom Joaquim, 671. 

1.4. Telefone: 3273 5773 

1.5. Série / Turma: 2ºD do Seminário Integrado. 

1.6. Carga horária: 20 horas/aula. 

1.7. Dia da semana / horário: Terças - Feiras, das 14 às 16 horas. 

1.8. Número de alunos: 10. 

1.9. Média de idade: 15. 

1.10.Professor responsável pela turma: Ticiano Corral. 

1.11.Coordenador pedagógico ou supervisor: Deise. 

1.12.Professora Orientadora: Maria Amélia Gimmler Netto. 

 



72 
 

significado, para que eles entendam a raiz ou causa desses invólucros e criem 

um olhar criativo e compreensivo sobre o meio. 

4. Conteúdos / Contextualização: 

Serão abordados conteúdos específicos da linguagem teatral como: 

 Criação Dramatúrgica: Envolvendo interpretação de textos e atividades 

corpóreo práticas improvisacionais relacionadas ao tema do projeto; 

 Condicionamento físico do ator: Em que os alunos aprenderão uma rotina de 

treinamento e preparo corporal, contendo alongamentos, aquecimentos e 

jogos de concentração; 

 Interpretação e Criação de Personagem: Contendo práticas que envolvam o 

despertar de emoções, criação de partituras e posições corporais que 

poderão ser usadas para compor um personagem ou cena; 

 Sensibilização do olhar ou noção de Recepção Teatral: Os alunos serão 

instigados a despertar a curiosidade pelo teatro e seu funcionamento, quais 

os mecanismos de que ele utiliza para criar uma cena. 

Além da familiarização de conteúdos de teatro, a aprendizagem das 

relações humanas através dele, como a afinidade entre os colegas e escola, 

questões pertinentes à faixa etária em que se encontram, problemas, medos e 

desafios pelos quais estão passado, diálogos a respeito das profissões que 

almejam seguir, sonhos e desejos, e de alguma forma integrar o conteúdo do 

estágio com a vida dos alunos, a escola e fora dela. 

5. Relação Interdisciplinar: 

Utilizar da temática abordada no Seminário Integrado, a partir dos projetos 

de pesquisa, trazendo-a para as atividades de teatro, como por exemplo o tema 

definido dentro de jogos de improvisação, propondo sempre um dialogo a 

respeito do que foi exercitado, para contextualizá-lo com a disciplina e com a 

vida. Da mesma forma, o professor responsável pela turma do Seminário 

Integrado pode utilizar dos exercícios de teatro para as suas atividades com a 

turma. Uma das tarefas solicitadas pelo Professor Ticiano, da disciplina de 
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Geografia e responsável pela turma no seminário, é a elaboração de uma 

História em Quadrinhos, então os alunos poderão usar como inspiração as 

atividades práticas, como, por exemplo, o campo imaginário construído em 

alguma improvisação, transpassando-o para o desenho.  

6. Metodologia de trabalho: 

Para atingir os objetivos gerais e específicos, os planos de aula serão 

divididos em Blocos, contendo cada bloco uma temática especifica envolvendo 

um tipo de Invólucro. 

No primeiro Bloco intitulado “Vestindo o Invólucro do Espaço” serão 

trabalhados exercícios onde os alunos se relacionem com o espaço onde as 

aulas irão acontecer, entendendo o que é esse espaço fisicamente, do que é 

composto, quais os móveis que ocupam esse espaço, qual a energia desse 

lugar, qual é a alma ou as almas que habitam esse invólucro. Para isso 

exercícios de caminhadas retas e circulares mantendo foco e atenção, ocupando 

o menor e maior espaço possível, criação de um campo imaginário contendo 

elementos e obstáculos dos quais os alunos tem que se esquivar, pular, agachar, 

correr, atravessar, desviar, e construção de caminhadas que vão lapidando o 

corpo até ele se tornar extra cotidiano. 

No segundo Bloco intitulado “Vestindo o Invólucro do Indivíduo”, trabalhar 

com a percepção da importância do individuo no grupo e fora dele. Tarefas 

individuais de construção de personagem, observando suas características 

particulares e ações que mostrem claramente o que ele está fazendo, como por 

exemplo um exercício que faça o aluno expressar, sem o uso da fala, uma 

emoção. Uma espécie de jogo de adivinhação, onde todos, os que assistiram e 

o que apresentou, discutam a maneira como a cena aconteceu, se o colega 

soube passar a mensagem, se suas ações foram claras, se ele se preocupou 

para que todos vissem o que estava mostrando. Entender também a influência 

das decisões desse indivíduo no grupo, envolvendo vários colegas em uma 

mesma situação cênica. 



74 
 

No terceiro Bloco intitulado “Vestindo Invólucros do Grupo”, promover 

atividades grupais, desde a interpretação de texto até criação de micro cenas ou 

fotografias, promovendo assim o dialogo e decisão conjunta, ao mesmo tempo 

entendendo o peso e importância que cada um tem dentro do todo, como se 

comporta um invólucro grupal com varias almas. Para isso eles poderão dar um 

nome ao grupo e desenhar uma imagem que descreva o grupo. 

No quarto Bloco chamado “Vestindo Invólucros Animados”, a construção 

individual de um personagem pensando em suas características físicas e de 

personalidade, desde as expressões faciais e corporais, até traços de energia 

corporal, como por exemplo um personagem bravo ou calmo. Ressaltar 

características claras e objetivas para tornar mais entendível o exercício. 

Partindo dessas investigações, confeccionarão de um boneco com as 

características descobertas. Para essas atividades será utilizada como 

referencia a oficina ministrada pela Cia. Mevitevendo, da qual participei durante 

o II Seminário Nacional Da Licenciatura em Teatro da UFSM. Nessa oficina 

aprendemos noções de como um boneco se movimenta e como é possível 

manipulá-lo, deixando sua gesticularidade mais clara e ganhando um toque 

realista, como se o boneco tivesse vida. Também, a partir da confecção desses 

bonecos, serão prpõstas improvisações com os mesmos entendendo o que é 

vestir/manipular outro invólucro. 

No quinto Bloco chamado de “Vestindo Invólucros Projetados”, utilizar do 

teatro de sombras para investigar e criar corpos e formas projetadas, sombras, 

silhuetas, volumes, cores, contendo uma ou mais almas. Utilizar de 

elementos/imagens de performances como inspiração, as próprias vivencias das 

aulas, sons, músicas e vídeos, entre outros.  
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7. Cronograma: 
 
Data Conteúdo da Aula Duração 

13/05/2014 Bloco Vestindo o Invólucro do Espaço, contendo a 
apresentação do projeto, aquecimento e jogo de concentração, 

reconhecimento do espaço e construção de um corpo extra 
cotidiano. 

2 horas/aula 

20/05/2014 Bloco Vestindo o Invólucro do Indivíduo, contendo dialogo a 
respeito da aula anterior, aquecimento e jogo de concentração, 

nome corporal, percussão corporal e jogo das profissões. 

2 horas/aula 

27/05/2014 Bloco Vestindo o Invólucro do Grupo, contendo leitura de um 
ato da peça “Hoje sou Um, Amanhã Outro” e investigação da 

mesma respondendo a um questionário com quatro perguntas. 

2 horas/aula 

03/06/2014 Bloco Vestindo o Invólucro do Grupo, continuando a aula 
anterior, leitura dramática de toda a peça, investigando os 
invólucros e relacionando com a vida, construção do seu 

próprio invólucro. 

2 horas/aula 

10/06/2014 Bloco Vestindo o Invólucro do Grupo, contendo aquecimento e 
jogos de concentração, trabalhos de improvisação em grupo, 

jogo das fotografias e contação interativa de histórias 

2 horas/aula 

17/06/2014 Bloco Vestindo Invólucros Animados, contendo a confecção de 
bonecos de papel machê e pratica corporal envolvendo 

manipulação de boneco de jornal. 

2 horas/aula 

24/06/2014 Bloco Vestindo Invólucros Animados, contendo pintura e 
conclusão dos bonecos confeccionados, alongamento e jogo 

de concentração, atividades com os bonecos. 

2 horas/aula 

01/07/2014 Bloco Vestindo Invólucros Animados, contendo aquecimento e 
jogo de concentração, elaboração de uma micro cena com os 

bonecos. 

2 horas/aula 

08/07/2014 Bloco Vestindo Invólucros Projetados, contendo exposição de 
vídeos relacionados com o tema, alongamento e aquecimento, 

atividades com interação de luz e sombras. 

2 horas/aula 

15/07/2014 Bloco Vestindo Invólucros Projetados, contendo alongamento e 
aquecimento, e atividades com interação de câmera e vídeo. 

2 horas/aula 
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9.3 ANEXO 3: FOTOCÓPIA “HOJE SOU HUM, AMANHÃ OUTRO” 
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