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RESUMO 

 
 

A presente pesquisa objetiva desenvolver as noções de um possível canto 

relacional - uma abordagem pedagógica sobre a formação vocal do ator que enfatiza o 

canto como gerador de vínculos sociais menos mecanizados em nossos tempos - e uma 

possível transformação do sujeito que canta ou que se sente bloqueado para - na 

tentativa de superar o aprisionamento aos aspectos virtuosos do canto, através de um 

diálogo entre as vivências praticadas no grupo de pesquisa e extensão CASA ABERTA da 

Universidade Federal de São João del Rei e as palavras de trabalho e conceitos de Jerzy 

Grotowski, Mario Biagini, Alejandro Tomás Rodriguez e Francesca Della Monica.  

 
Palavras-chave: Canto Relacional; CASA ABERTA; Teatro, Voz em cena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo desarrollar las nociones de un 

posible canto relacional - un enfoque pedagógico para la formación vocal del actor que 

enfatiza el canto como generador de lazos sociales menos mecanizados en nuestros 

tiempos - y una posible transformación del sujeto que canta o que se siente bloqueado 

para, en un intento por superar el encarcelamiento de los aspectos virtuosos del canto, a 

través de un diálogo entre las experiencias practicadas en el grupo de investigación y 

extensión CASA ABERTA de la Universidad Federal de São João del Rei y las palabras y 

conceptos de Jerzy Grotowski, Mario Biagini, Alejandro Tomás Rodríguez y Francesca 

Della Monica. 

 
Palabras-clave: Canto Relacional; CASA ABERTA; Teatro, Voz en la escena. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The present research aims to develop the notions of a possible relational singing - a 

pedagogical approach about the vocal formation of the actor that emphasizes singing as a 

generator of less mechanized social bonds in our times bonds in our times - and a 

possible transformation of the subject who the sings or feels blocked to,in an attempt to 

overcome imprisonment to the virtuous aspects of singing, through a dialogue between the 

experiences practiced in the "CASA ABERTA – research and extension group of the 

Federal University of São João del Rei" and the working words and concepts of Jerzy 

Grotowski, Mario Biagini, Alejandro Tomás Rodriguez and Francesca Della Monica. 

 

Key-words: Relational singing; CASA ABERTA; Theatre; Voice on the scene. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 
Este é um escrito sobre alguém que deseja cantar o mundo. 

Eu poderia relatar aqui os vários concertos que assisti desde a infância, as diversas 

rodas de música em dias de festa na família, as aulas de instrumentos na adolescência, 

as bandas de garagem com amigos, o diploma do conservatório de música ou a 

aprovação na concorrida universidade de música popular da minha cidade. Mas esta não 

é a minha história. Eu descobri meu modo de existir através do canto nos palcos do teatro 

e, desde então, opto por ver o mundo sob este prisma. Estou seguro de que cantar é o 

que mais fortalece meu ser. E é exatamente esta potência de vida que, aqui, venho 

defender. O ato de cantar como modo de praticar a existência e a presença no mundo.    

É certo afirmar que durante a minha caminhada acadêmica, os processos de 

formação da voz sempre me moveram à curiosidade: entender a voz enquanto 

instrumento de alcance, encontro e comunicação com o outro.  De 2010 a 2014, no curso 

de bacharelado em Teatro da UFSJ, questionei os modos recorrentes de treinamento 

vocal de escolas e profissionais que ainda separam o corpo da voz e investiguei práticas 

atorais que se sustentassem em uma não fragmentação, trabalho que recebeu o título de 

“O Corpo-voz e sua presentificação: Desafios para a Cena Contemporânea”. De 2015 a 

2017, já na licenciatura pela mesma instituição, o mote investigativo passou a ser a 

performance vocal de professores da rede pública de educação básica e de que maneira 

eles vinham utilizando sua voz como instrumento de autoritarismo ou empoderamento. 

Em “Contra a Cultura do Grito: Estudo sobre Voz e Poder na educação do século XXI” 

reflito sobre a necessidade de haver práticas vocais na formação do professor, a fim de 

que este explore sua voz como modo de fazer sua performance em sala de aula.  

Na área de produção artística, desde 2005, todos os processos criativos em que 

estive envolvido em algum momento, por menor que fosse, me levaram a cantar em cena. 

Uma paixão e um canal que me dava pistas do que estava por vir: meu interesse em criar 

uma zona de vínculo entre as pessoas através do canto.  

Cantar, nas palavras do compositor brasileiro Caetano Veloso, é “ter o coração 

daquilo”.1 Nesse sentido, minha busca, antes apenas movida pelo encantamento 

proporcionado pelo canto virtuoso, se enveredou artística e academicamente pelos 

caminhos de questionar algumas pedagogias vigentes de formação vocal, uma vez que 

                                                 
1
 Letra da canção Genipapo Absoluto, Caetano Veloso, álbum Estrangeiro, 1989. 
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meu interesse estava em encontrar “o coração daquilo” por trás da voz que deseja cantar 

em cena e, logo, as fórmulas mágicas de virtuosismo vocal não eram suficientes para tal 

função, careciam de algo que as práticas teatrais me sinalizaram: a dimensão relacional 

da voz.  

O que apresento neste trabalho, então, é um olhar sobre práticas que almejam 

instaurar no artista cantante um constante estado de busca, sem pousar em certezas 

fugidias, como um “pássaro que vê e bica”2 e logo torna a voar na esperança de outros 

cantos encontrar. Aqui, trataremos de analisar os voos cantados, altos e rasteiros, dados 

pelo Grupo CASA ABERTA no Curso de Teatro da UFSJ e ainda as diversas visitações 

que recebemos em nosso ninho, pássaros grandes que despertaram em nós o desejo de 

busca por um canto na cena teatral que estivesse comprometido, graveto por graveto, 

com a rede, a morada, o suporte relacional que somos capazes de criar em comunidade.  

Antes de prosseguir, intuindo que este assunto lhe interessa, convido o (a) leitor (a) 

a tentar rememorar uma canção esquecida em sua infância. Que sensação ela lhe traz? 

Com o que ou com quem ela lhe conecta? Se lhe fosse pedido para cantá-la hoje, você se 

sentiria livre como a criança que foi um dia ou teria bloqueios e autojulgamentos que, no 

mínimo, alterariam sua disposição para realizar este ato? Experimente.  

 Por fim, porém não menos importante, vale sinalizar aqui que o (a) leitor (a), ao 

longo deste texto, encontrará escrituras de cunho pessoal, denominadas “cartas”, com as 

quais faço relação com o conteúdo desta investigação. Ora, se aqui trataremos de arte e 

relação me parece fidedigno lançar mão de uma escrita menos fria e distanciada, ainda 

que soe incomum. Nestes momentos específicos, estas cartas estarão indicadas por seus 

respectivos números e serão apresentadas com uma mudança de fonte nos caracteres, 

na tentativa de deslocar o (a) leitor (a) para o que chamamos de espaços de respiro3
, o 

que segundo Juliana Mota Drummond (2012) é a “descrição de afetos que revelam 

subtextos, entrelinhas de um ‘eu’ que escreve”. 

Assim, as cartas colaboram com o objeto de pesquisa, o canto relacional, em sua 

esfera sensível ou naquilo que não pode ser mensurado, mas que por meio de memórias 

ou relatos, pode ser imaginado. Eis aí um exercício de criação para aquele que lê. 

                                                 
2
 Expressão utilizada por Luciano Mendes de Jesus, em nosso encontro, quando o mesmo ministrava a 

oficina de atuação e cantos tradicionais “Garimpar em Minas Negras Cantos Diamantes” na cidade de Santo 
André (SP), em outubro de 2018. A expressão se referia à possibilidade de buscar o canto como um 
pássaro que vê e bica e logo continua a buscar. Uma metáfora para o trabalho com os cantos tradicionais, 
neste caso, vissungos.  
3
 Juliana Mota Drummond, em sua tese de doutorado intitulada “Marcas deles em mim: Memória, Música e 

Formação do Ator” (2012), investe na ideia de uma escrita autobiográfica que em meio à pesquisa 
acadêmica apresenta trechos de diário, cartas, composições, anotações, com o intuito de, talvez, valorizar a 
trajetória do sujeito para além de seu objeto de pesquisa, tecendo o que ela chama de “mapa de afetos”. 
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Segundo Roland Barthes (2004)4, que denomina tais espaços de respiro como 

pormenores inúteis,  

 

[...] a descrição aparece assim como uma espécie de “próprio” das linguagens 
ditas superiores, na medida, aparentemente paradoxal, em que ela não se justifica 
por nenhuma finalidade de ação ou de comunicação. A singularidade da descrição 
(ou do “pormenor inútil”) no tecido narrativo, a sua solidão, designa uma questão 
da maior importância para a análise estrutural das narrativas (BARTHES apud 
MOTA DRUMMOND, 2012, p. 17). 
 

Posto isso, indico aqui brevemente como se dará a organização dos capítulos, bem 

como de seus conteúdos:  

 Na introdução indico as frequentes questões que, ao longo dos últimos anos, 

tenho detectado em profissionais da cena no que tange o trabalho vocal. A partir 

deste panorama, esboço alguns questionamentos que serão tratados ao longo do 

texto em busca de práticas que superem ou desloquem o chamado “culto à 

virtuose” na formação vocal do ator;  

 No capítulo 1 – “Modos de fazer, modos de existir”: dos cantos tradicionais em 

Jerzy Grotowski ao Encontro Cantado do CASA ABERTA – situo o (a) leitor (a) no 

recorte que nos interessa aqui da obra de Grotowski e das práticas do Open 

Program, na Itália, e em seguida, traço um paralelo com o trabalho realizado pelo 

Laboratório CASA ABERTA, em São João del-Rei (MG); 

 No capítulo 2 – Memórias cantadas – Rastros do laboratório CASA ABERTA – 

descrevo com maior profundidade os últimos anos de produção do grupo, sua 

pesquisa de voz em cena, sua produção artística e acadêmica a partir das 

proposições de Juliana Mota. Em seguida, trago para a discussão os conceitos e 

palavras do encontro do CASA ABERTA com Francesca Della Monica e Mário 

Biagini, fundamentais para o desenvolvimento do que chamamos aqui de canto 

relacional.  

 No capítulo 3 – Entre No Canto Como Quem Entra Na Chuva - Alejandro Tomás 

Rodriguez – proponho um relato analítico a partir dos encontros que tive com 

Rodriguez e, nesse sentido, reflito como o seu olhar contribuiu para nosso objeto 

de estudo.  

 No capítulo 4 – O Território Inseguro e a Potência Do Encontro – O Canto 

Relacional – amparado nas noções de experiência de Jorge Larrosa Bondía, 

                                                 
4
  BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Ed. Martins Pontes, 2012. P. 182 
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discuto de que modo a formação vocal do ator, considerando todas estas 

contribuições anteriores, pode se dar de modo relacional.  

 

CARTA 1  
 
Tive uns insights durante a viagem para criar a cena que vou apresentar na oficina do Luciano 

Mendes de Jesus. O ônibus teve um problema mecânico, ficamos parados mais de 3h, continuo 

viajando. Exausto. Entre o ócio e o sono tentei encontrar no texto alguma conexão que me fizesse 

sentido para trabalhar autenticamente, aberto para possíveis revelações. Me lembrei do 

Maurizio Donadoni me dizendo que eu “me lançava com facilidade e por ser um ator virtuoso 

deveria tomar cuidado com as artificialidades ...”. 

 

Então, o que de genuíno eu poderia extrair daquele texto sobre N. Sra. Do Rosário, já que nunca 

estive envolvido com a realidade que ele me apresenta? Nunca fui religioso… Qual seria então o 

meu lugar neste espaço?  

 

Qual  

é  

 o  

meu  

texto? 

 

Nesta sensação de devaneio-devir, me lembrei mais uma vez de meu pai. Uma figura que ainda é 

um mistério pra mim, mas que cada vez mais, percebo querer me dizer coisas sobre mim. Sobre 

nós. Pena que não mais em vida. Tal como a aparição de N. Sra. do Rosário é contada no texto, 

sinto que meu pai tenta se aproximar de mim todas as vezes que canto. Canto pra ele e ele vem. 

Não sei o porquê. Talvez para eu perdoar as suas ausências, talvez para pedir perdão por minha 

incompreensão ou ainda por perceber um pouco mais à fundo a sua existência 

rápida e apaixonada neste mundo. Ele amava o candomblé mais que a si mesmo. Um modo de 

existir que ultrapassava leis, convenções, gostos ou opiniões alheias. Era e só. 

 

O mesmo que eu sinto ao cantar. Cantar o mundo, cantar a nós, cantar por e para ele, também. 

 

E então? Que texto cabe aqui? 
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Entendi que eu não poderia de modo algum me prestar a vir até aqui e apenas decorar meia 

dúzia de palavras para “criar algum efeito” cênico e só. 

 

Ao me esforçar para encontrar os links que precisava, naturalmente me veio à mente um sonho 

que tive. De mãos dadas com Juliana em uma coxia de um pequeno palco, vemos meu pai cantar 

com suas vestes de candomblé. Voz de trovão. Profunda como o mar. Imensa ... Forte como a 

imagem da aparição de N. Sra. 

 

Em outro lampejo, meu corpo me oferece as lembranças da última apresentação do nosso 

Quintal. Apresentado em um novo arranjo, com novo elenco, reaprendo a decifrá-lo com suas 

canções tradicionais, gestos e imagens poderosas. Observo na memória meus colegas de cena 

desabrochando estados de consciência valiosos que outrora passaram por mim e me emociono 

por poder ser parte disso. Por passar por este rito. Por cantar esta experiência relacional. Quanta 

beleza, quanta gratidão. Quanto de mim pode ser escavado pelo simples fato de me permitir me 

relacionar com estas canções e com essas pessoas. Como elas são importantes ... Como tenho 

respeito e reverência por Juliana. 

 

Como um flash, o texto se mistura à gestos e canções marcantes do Quintal, o sonho com meu 

pai e minha necessidade de cantar neste mundo. Aí tenho minha cena. Às 4h da manhã. Sem 

medo, me lanço outra vez. Desta vez, tendo claro o que realmente importa convocar. 

01 de outubro de 2018. 
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IMAGEM 1 – Espetáculo Quintal, foto de cena. 

  

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal/ Foto de Priscila Natany 
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INTRODUÇÃO 

 

La voz no se restringe a comunicar ni a hacer mediaciones entre cuerpo y 
lenguaje. La voz, en cuanto acto, es producida en el cuerpo que abandona para 
afectar a otros cuerpos en donde se generó. La voz en cuanto sonido, se da en 
una esfera de 360º, en diversos planos, fijos y móviles, perceptibles inclusive a 
través de las paredes. La voz, en su potencia libidinal, atribuye un lugar al 
sujeto y al personaje. No “usamos” la voz. La voz habita cuerpo y lenguaje. 
(DAVINI, 2007, p. 87)

5
 

 
 Ao assistir e participar de processos criativos, observo que, nas propostas 

que se utilizam do canto em cena como linguagem, encontro sujeitos-atores6 que 

demonstram uma série de bloqueios com o ato de cantar. Estes de algum modo estão 

habituados ao pensamento de não se sentirem competentes para tal. Em minha vivência 

artística, comumente ouço colegas de trabalho que, ainda que manifestem o desejo de 

experimentar o canto em cena,  se contentam em dizer:  “Mas eu não canto!”, “Melhor 

pedir a outro para fazer esta parte” - ao receber uma sugestão de criação de um diretor ou 

um exercício de preparação, por exemplo - num misto de temor e desconhecimento sobre 

seu próprio aparelho fonador e a diversidade potencial que ele poderá encontrar em seu 

instrumento, caso decida praticar sua voz como totalidade de seu corpo relacional e 

não como algo fragmentado.  

Logo, é bastante corriqueiro ver estes sujeitos-atores preocupados com o 

julgamento que lhe darão pela manifestação de seu canto, se agradam aos gostos 

estéticos de quem os escuta, se serão aprovados pela assistência. Por isso, logo se põem 

a buscar maneiras rápidas que possam enquadrar sua voz em algum padrão “bem 

aceito”, quando poderiam se preocupar em entender seus próprios processos – 

psicofísicos, afetivos, sociais - aceitar suas fragilidades e se relacionar de um modo 

menos exigente com suas expectativas.  

O desafio perpassa pela questão de desapegar-se de uma escuta do fenômeno 

vocal limitada, que se restringe apenas em julgar a própria voz e aos poucos, travar uma 

relação sincera de contato com o seu espaço interno, com o espaço que o circunda e, 

principalmente, com o outro - seu interlocutor -  fazendo do próprio corpo uma ponte que 

sustente “passagens”, “visitações”, zonas de contato em um território inseguro da voz 

                                                 
5
 A voz não se restringe a comunicar nem a fazer mediações entre corpo e linguagem. A voz, enquanto 

ato/ação é produzida no corpo que abandona para afetar a outros corpos e retornas ao corpo onde se 
gerou. A voz enquanto som, se dá em uma espera de 360º, em diversos planos, fixos e móveis, percebíveis 
inclusive através das paredes. A voz, em sua potência libidinal, atribui um lugar ao sujeito e à personagem. 
Não ‘usamos’ a voz. A voz ‘habita’ corpo e linguagem. (Tradução nossa) 

6
 Utilizo esta expressar para defender o interesse por práticas que tocam o campo de preparação/treino 
atoral, mas também o campo da vida/existência do sujeito para além das salas de ensaio.  
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num estado que conceituaremos aqui como canto relacional, principal mote desta 

pesquisa.  

Por território inseguro entendemos a multiplicidade de formas com que o corpo 

sensível do sujeito-ator assume seu lugar no mundo, neste caso, cantando. Longe de 

certezas absolutas, carrega através de sua voz - sua história, suas memórias, seus 

bloqueios e fortalezas - a raiz de sua potência de ser. Um corpo que busca 

constantemente se relacionar com saberes, afeta e se deixa afetar e ao sentir espaços 

não preenchidos em sua busca, permanece construindo no aqui agora, assentando 

territórios que logo mais adiante vão gerar novas perguntas, outras reformas. Firma 

alicerces rigorosos comprometidos com suas ações movidas pelo desejo de estar no 

mundo de um modo para além da sobrevivência e por isso cria espaço para receber 

visitações que lhe aliviem de seu culto ao próprio ego. É o estado de prontidão para o que 

está por vir, para o que possa acontecer. Em termos laborais, é o ator que entende seu 

instrumento como algo em constante obra e que contempla como território para além de 

seu corpo o espaço em que atua/age, seja a sala de ensaio, seja a vida cotidiana. No 

caso da voz cantada é saber que ainda que existam procedimentos técnicos que dão 

suporte à boa execução vocal, a real função do canto não está aí, mas sim em criar 

perspectivas, possibilitar relações.  É, nas palavras de Jorge Larrosa Bondía7, o sujeito da 

experiência: “algo como um território de passagem, algo como uma superfície sensível 

que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas 

marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos.” (2002, p. 24) e que “se define não [só] por 

sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, 

por sua abertura” (idem). Ao longo do texto, trarei algumas passagens por estes 

territórios.   

O canto então, nessa perspectiva, se faz veículo para esta busca, de ser 

instrumento de relação. Isto é, encontrar no cultivo do canto formas de estabelecer uma 

relação menos narcísica com a voz, deixando-se transformar em território de passagem, 

disponível para experiências no território inseguro que é a vida. Investir em práticas – ou 

procedimentos, preparações, treinamentos – que se orientem pelo sentimento de 

comunidade, pelo cantar que recupere certo fluxo de vida, algo que possa circular e 

atravessar pessoas desencadeando nos corpos que cantam a estética e a ética da arte na 

própria vida. Conforme Cassiano Quilici: 

  

                                                 
7
 Professor da Universidade de Barcelona e Doutor em Filosofia da Educação. 
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O treinamento no campo da ética implica um exercício de atenção ao cotidiano, 
envolvendo uma percepção mais refinada da fala, das ações, e das intenções 
envolvidas no desempenho de afazeres diários. Como se a mesma atenção que 
exigimos de um ator num palco ou numa situação laboratorial fosse levada para o 
dia a dia, tendo em vista a lapidação da percepção e o desinvestimento das 
energias em comportamentos puramente reativos. [...] nesse sentido, a ética pode 
ser relacionada a um tipo de exercício, que faz do enfrentamento das situações 
comuns um trabalho básico do praticante (QUILICI, 2015, p. 180). 

 

Para o sujeito-ator em formação vocal, pensar sua rotina de trabalho vocal em suas 

aulas ou em seu grupo a partir de aspectos que investem neste tipo de canto gerador de 

subjetividades, pode dar suporte para que ele passe a se preocupar menos com o seu 

virtuosismo vocal ou com a falta dele e dê ênfase em um trabalho sobre si que se dará 

  

[...] sempre num contexto relacional, diante de uma verdadeira relação de 
alteridade, condição indispensável para o seu desenvolvimento. A presença das 
relações de confiança, a afetividade e o conhecimento necessário para a 
realização do caminho são imprescindíveis. A qualidade das relações no ambiente 
de criação é determinante naquilo que depois poderá ser irradiado para o espaço 
público (QUILICI, 2015, p. 21-22). 

 

Sendo assim, nosso alvo aqui estará em garimpar modos de fazer que sustentem 

a premissa que o corpo expressivo, enquanto sujeito e enquanto ator, é um território 

inseguro e se queremos declarar o canto como um modo de vida, um modo de existir, 

isso deve se dar com foco nas relações, na alteridade, no outro que nos visita no 

encontro, seja no campo da memória, no campo da invenção, seja no campo da 

presença, do aqui agora. Cantar reúne os aspectos que eu acredito serem fundamentais 

para estar em contato.  

No que diz respeito às práticas para a formação vocal, ou se preferirmos, para uma 

pedagogia vocal relacional, estar atento a estas questões, como encontrar maneiras 

outras de qualidade de comunicação e afeto, pode dar ao sujeito-praticante-cantante 

meios de aferir, no campo perceptivo, modos em que o canto pode alterar sua presença 

na cena e na vida. No campo técnico, que de modo algum recusamos sua funcionalidade, 

pensar seu uso de modo relacional pode dar ao sujeito-ator em formação (uma formação 

que nunca se finda...) meios de encontrar propósito e vida nos exercícios, de entender o 

trabalho vocal como rigoroso e rotineiro, desde que honesto com seus desejos mais 

profundos de se manifestar no mundo através da voz. 

 Quilici contribui com a noção de relacional a qual atribuímos o trabalho com o 

canto. Ao citar o autor Nicolas Bourriaud (2009), que fala de uma estética relacional na 

arte, ele diz: 
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na qual a forma artística, mais do que uma obra, é um dispositivo de relação. 
Nessa perspectiva, abre-se o interesse dos artistas para tipos de treinamento e de 
exercício que não estão associados a uma construção cênica, mas a dispositivos 
que procuram instaurar estados intensificados de atenção e percepção, capazes 
de desencadear certa qualidade de comunicação e afeto (QUILICI, 2015, p. 48). 

 

 Estes estados intensificados de atenção e percepção se mostram colapsados 

quando o ator, “olha” para a sua própria voz destacando-a do resto do corpo, estando 

sujeito a não vê-la funcionando segundo os processos de sua própria natureza (tal como 

a respiração que enche os pulmões, o coração que bombeia o sangue, o suor que escorre 

na têmpora), mas sim, como algo que precisa ser trabalhado em isolado para atingir um 

lugar convencionado pelo seu meio de trabalho, para funcionar de acordo com 

parâmetros de qualidade, avaliando seu objeto destacado – a voz e logo, o canto -  sob 

um prisma de vaidade egóica8. 

No que diz respeito a atitude de “olhar para sua própria voz”, Grotowski diz que: 

 

Muitos atores têm dificuldade com a voz porque observam o próprio instrumento 
vocal. O ator preocupado com a própria voz concentra toda a atenção no 
instrumento vocal: enquanto trabalha, observa-se, escuta-se, frequentemente 
duvida de si mesmo, mas também se não experimenta dúvidas, comete um ato de 
violência contra si. Com o simples ato do observar, interfere constantemente no 
funcionamento do instrumento vocal.”  ([1969] 2007, p.142) 

 

Esta ideia de violência contra si muito se associa ao fato de muitos sujeitos-atores 

se sentirem tolhidos pela premissa de que para ser funcional, o ato de cantar deve estar 

associado somente e tão somente à virtuose e às lógicas da escola de música. Ou seja, 

para serem mais bem aceitos por seu meio, devem apenas apresentar aspectos vocais 

que contemplem a “bela voz”, herança possivelmente adquirida das tradições operísticas 

e dos conservatórios europeus – destacando, de acordo com a pedagoga vocal Joana 

Mariz9 (2013, p. 3), os italianos, alemães, franceses, ingleses e russos  – que ao longo 

dos anos enfatizaram nas escolas de canto e também nas escolas de atuação, até hoje, o 

ensino técnico da voz a partir do uso de um clássico “jargão pedagógico”10 (MARIZ, 2013, 

                                                 
8
 Chamamos aqui “vaidade egóica”, uma visão sobre si mesmo, pautada em um ponto de referência 

egoísta, individualista ou narcísico como bem pontua Cassiano Quilici (2015, p.150) 
9
 Joana Mariz é doutora em Performance Vocal pelo Instituto de Artes da UNESP e professora de canto 

lírico e popular da Faculdade Santa Marcelina (SP), além de atuar como preparadora vocal, cantora e 
diretora.  
10

 A técnica vocal europeia desde o período Barroco ditou preceitos práticos, estéticos e estilísticos para o 
ato de “cantar belamente”, período inclusive cunhado como bel canto e que ao longo dos anos se 
transformou no que conhecemos hoje como canto lírico ou erudito (Mariz, 2013, p. 17). Deste modo, a 
prática do cantar atravessou os tempos anexada a uma série de regras, tais como: “o cuidado com a 
afinação, a boa articulação e dicção, o bom gosto na ornamentação, a postura e a qualidade ideal da voz.” 
(idem, 2013, pg. 17). Estas premissas ainda estão presentes em escolas de canto e também em escolas de 
atuação, que herdaram padrões de treino para vozes agradáveis e belas. Nossa questão aqui não é 
contrapor as técnicas da bela voz, mas sim discutir como um sujeito aspirante ao cantar em cena pode se 
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p. 4) que apresentasse um modelo de excelência nos modos de operar o aparelho 

fonador para o canto. 

 Tal ocorrência situa esse perfil de atores em pelo menos dois extremos, admitindo 

obviamente as possibilidades existentes em seu intermédio:  

1) Aquele sempre acompanhado da vertigem de cantar, que apresenta traumas e 

bloqueios ao ser avaliado e denota um trabalho vocal pouco explorado, além de não ter a 

sua voz considerada bonita e afinada pelo seu meio – e que por isso “esconde” seu canto 

numa “tumba”; 

2) Aquele que ao longo de sua trajetória recebe o título de que “sabe cantar”, tem 

uma bela voz e pode ser útil para trabalhos que se valham do canto como materialidade 

cênica – e que, portanto, tem seu canto sempre exposto em um “altar”.  

Konstantín Stanislávski (2017) afirma que, quando um ator usa bem suas 

capacidades vocais, ele é capaz de transportar qualquer um para onde quiser, é capaz de 

comover11. Faz-se mais que presente, carrega o espectador para lacunas que vão além 

da dramaturgia. Para ele, o ator em cena deve usar a voz mais para os olhos que para os 

ouvidos. Ou seja, criar possibilidades em seu trabalho que permitam que seu canto seja 

ação12, o que nas palavras de Mário Biagini13 (2018) é o modo como o ator reage e se 

deixa reagir mediante a situação cênica proposta por ele. Não tem a ver somente com 

suas atividades ou movimentos executados em cena, mas sim em como relaciona o uso 

da voz com as suas próprias associações imagéticas e de que modo isso pode ser visto 

em cena. Ou seja, é aquilo que o ator faz. Biagini dirá ainda que:  

 

É algo que envolve a totalidade de si mesmo: sua carne, mas, também, seus 
pensamentos, seus desejos e seus medos, e, além disso, sua vontade, suas 
intenções, quem está à sua volta, quem habita seus pensamentos e memórias ou 
mesmo suas esperanças – sua vida, em suma (2013, p. 299). 

 

Este canto-ação – ou seja, um canto que realiza ações no espaço, envolve a 

totalidade do sujeito e se relaciona com quem o escuta, intencionando ou desejando 

chegar no outro, de modo que se torne um canto relacional – tem a premissa de 

                                                                                                                                                                  
sentir apto a acessar este lugar, muitas vezes demasiado exigente, sem se sentir incapaz ou bloqueado 
para tal.  

11
 STANISLÁVSKI, Konstantín. O trabalho do ator: diário de um aluno. São Paulo: Martins Fontes, 2017. P. 

401-480. 
12

 Também nos interessa a ideia de ‘ação’ defendida por Cassiano Quilici (2015) que dirá: “A ação 
expressaria um outro tipo de potência [em relação a comportamentos tidos como “previsíveis”], capaz de 
inaugurar ou fazer nascer algo novo no mundo” (QUILICI, 2015, p. 115) 

13
 Texto gravado e transcrito pelo autor na ocasião do Seminário Internacional Casa Aberta, quando Biagini 

trabalhou com o grupo CASA ABERTA. Mario Biagini é ator e diretor associado do Worcenter of Jerzy 
Grotowski (Pontedera, Itália).  
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inscrever ou registrar a voz no espaço de tal modo que quem o escuta, também é 

convidado a ver o que está sendo cantado, a visitar aquele território criado pelo canto, 

onde o próprio canto funciona como gerador de associações imagéticas. De acordo com 

Jerzy Grotowski, estas associações imagéticas seriam:  

 

As associações que liberam os impulsos do corpo têm um vasto campo de 
amplificação por meio de imagens de animais e de natureza, de plantas, e 
imagens quase fantásticas como: 'Você está se tornando longo, pequeno, grande 
etc.' Tudo aquilo que é associativo e orientado rumo a uma direção no espaço, 
tudo isto libera aqueles impulsos que não são frios, mas que são procurados no 
âmbito de nossa memória, do nosso 'corpo-memória'. É isso que criará a voz. 
Então permanece um só problema? Vocês não podem trabalhar com a voz sem 
trabalhar com o 'corpo-memória' (GROTOWSKI, 2010 [1969], p. 158). 

 

 Logo, trata-se de tecer relações com a voz para além do som, onde o espectador 

deixa de firmar sua atenção apenas em quem canta e passa a se interessar pelo que foi 

gerado no espaço pelo canto como algo maior. Um bom exemplo disso está no eco: ao 

emitirmos um som no espaço e notarmos que o eco é algo que fica, algo que foi 

materializado fisicamente no espaço, podemos aferir que o som realizou algo no espaço. 

Sendo assim, fica nítido que a voz agiu naquele espaço, inaugurou uma ação. Sobre isso, 

Cristiano Peixoto Gonçalves (2011) dirá que o ator ao ouvir o eco de sua voz, por ser um 

fenômeno externo, não bloqueará seu processo orgânico (2011, p. 125), ou seja, deixará 

sua voz disponível para se relacionar interna e externamente com suas ações no espaço. 

Será “capaz de liberar os impulsos do corpo estabelecendo um contato com o corpo-

memória” (2011, p. 126). 

No CASA ABERTA costumamos acreditar que, quando o canto se manifesta no 

espaço, aquele que canta opera como um alto-falante, um canal de relação. O canto 

existe para além de quem o canta e quem o escuta, ele coexiste em ambos e funciona 

como se no momento do “aqui agora” da cena, estivesse sintonizado numa frequência 

que convida quem canta e quem escuta a travar uma relação que consideramos mais viva 

e presente do que quando somente se dá pelo julgamento do que é “belo” ou não.  

 Sendo assim, partindo dos dois perfis de atores supracitados e suas variantes e 

tomando como base as pesquisas já existentes, seus desdobramentos na voz do ator do 

século XXI e buscando por este canto mais relacional, um canto que deseja ser canal de 

passagem e fluxo de vida,  formulo uma questão fundamental para o desenvolvimento 

desta pesquisa: Quais noções seriam capazes de auxiliar o ator a acessar - também no 
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âmbito da transformação de si – sua qualidade de presença14 no ato de cantar, 

deslocando assim o seu culto ao ego e exercitando suas dimensões relacionais na cena e 

na vida? 

Para investigar a questão acima, nos basearemos principalmente nas experiências 

vivenciadas com o laboratório CASA ABERTA15, coordenado pela Profa. Dra. Juliana Mota 

na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Este espaço tornou possível o 

contato direto com os princípios e práticas de Mario Biagini e Francesca Della Monica16, 

além de motivar a busca por conhecer o trabalho de Alejandro Tomás Rodriguez17. Foi 

também por meio das atividades rotineiras do grupo que pude indagar de que forma 

poderia se dar o cruzamento da pedagogia destas três figuras com o conceito de 

arquétipos sonoros e afetos musicais, investigados por Mota e praticados pelo grupo 

como exercício da voz em cena.  

Os trabalhos de Biagini e Rodriguez apontam para o canto – a partir de canções 

tradicionais - como gerador de ação e não com o intuito de exibir a virtuosidade técnica do 

ator/performer. Ambos, apesar de se valerem do mesmo protocolo de trabalho advindo 

dos estudos de Jerzy Grotowski, realizam - cada qual à sua visão - abordagens com 

variações sobre o ato de cantatuar. Juliana Mota, com suas particularidades, se insere 

nesta perspectiva igualmente e se interessa por rastrear de que modo seria possível 

encontrar no corpo que cantatua, as qualidades de presença dos corpos que praticam 

manifestações tradicionais, como o congado.  

Encontro no trabalho de Della Monica diálogo com os supracitados, já que a 

mesma investe em uma prática vocal preocupada com o que há de mais escondido na 

“voz social” do ator, e, por conseguinte, no seu canto. Em descobrir espaços da voz que 

resguardam algo de primitivo, algo que não foi socialmente editado e que assim, sugerem 

ao praticante uma voz mais relacionada com o seu íntimo e menos manipulada de modo a 

“agradar” quem escuta. Para sinalizar, destaco as chaves que utilizaremos para ‘abrir’ a 

porta para nossos interlocutores : 

                                                 
14

 Tatiana Motta Lima (2013) nos traz a compreensão sobre o termo que nos interessa aqui: “Presença vista 
aqui não como força individual ou carismática, mas como modo de participação e de encontro com o 
mundo, de desmanche das crispações, de ancoramento no hic et nunc”. 
15

 O projeto CASA ABERTA, coordenado pela Profa. Dra. Juliana Mota na UFSJ, tem como foco as 
práticas e processos que contemplem a formação do ator pelo viés da polifonia cênica, ou seja, pela 
cooperação e interinfluência entre elementos das linguagens artísticas presentes na cena, com ênfase em 
discussões que abordem relações entre Música, Memória e Cena Teatral. 
16

 Francesca Della Monica é artista e pedagoga italiana que desenvolve relevante pesquisa sobre as 
diversas possibilidades da voz a da musicalidade na cena do teatro contemporâneo.  
17

 Alejandro Tomáz Rodriguez é Argentino e viveu boa parte de sua carreira na Europa como artista 
circense e depois como ator do Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards em Pontedera, Itália. 
Hoje, é diretor do Programa de Estudos e Criação em Arte Viva da Casa Talcahuano, Buenos Aires 
(Argentina). 
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Em Juliana Mota - os conceitos de arquétipos sonoros, afetos musicais e 

qualidade de presença.  

Em Mário Biagini - as noções de consciência, tarefa e estado de jogo 

Em Alejandro Rodriguez – o uso do campo associativo, modo de conduzir e 

estratégias para criar acordos no trabalho. 

Em Francesca Della Monica - as noções de espacialidade da voz, gesto vocal e 

espaço de relação.  

É exatamente o entrecruze desses olhares que compõe o que será defendido, 

aqui, como práticas para um canto relacional na formação vocal do ator e, por 

conseguinte, na cena teatral. Caberão investigar, nos espaços de interseção destas 

vozes, questões sobre como utilizar na preparação do sujeito-ator18 que canta em cena – 

território inseguro e por esta razão, tão rico – termos e maneiras de conduzir o trabalho 

vocal que superem ou desloquem o chamado culto à virtuose19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Opto por utilizar este “binômio” ( no sentido de dois nomes, duas ideias) pelo fato de que neste trabalho, 
estamos interessados em processos de manutenção do corpo expressivo (logo, um corpo que deseja se 
expressar no mundo) que não se encerram nas salas de ensaio ou espaços espetaculares, mas também na 
própria vida do sujeito, por assim dizer.  
19

 Por culto à virtuose entendemos possíveis condutas de exercitar a voz cujo procedimento mecânico e o 
domínio técnico-vocal importa mais que a ação, o encontro, a comunicação consigo mesmo e com o outro, 
o desejo de se relacionar e criar sentidos que o canto pode realizar no espaço, como dito anteriormente Não 
estamos dizendo com isso que o sujeito que deseja cantar em cena deve abrir mão de processos técnicos 
que lhe sirvam de base para se autoconhecer e gerir a consciência sobre o aparelho fonador. O que está 
em voga aqui é defender que estes processos técnicos possam funcionar como libertadores e não 
aprisionadores.  
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CAPÍTULO 1 

“MODOS DE FAZER, MODOS DE EXISTIR”: DOS CANTOS TRADICIONAIS EM 
JERZY GROTOWSKI AO ENCONTRO CANTADO DO CASA ABERTA 

 

Se partirmos da premissa de que a atividade teatral é uma prática que se funda na 

presença do ator e em como este utiliza de suas potências no espaço de criação, logo  

concordaremos que para que o mesmo atinja o objetivo de conectar-se com o seu público 

a partir de suas ações, é necessário criar condições anteriores que favoreçam as suas 

descobertas, e que então possam se converter em modos de preparação, rotinas de 

exercícios e momentos de criação. Não se trata de solidificar fórmulas para encontrar a 

maneira exata de desempenhar o trabalho técnico-atoral, mas de criar instâncias para um 

constante questionamento: “Qual é a tarefa que devo cumprir? Como?” 

Para este espaço comumente damos o nome de laboratório. Grandes nomes da 

história mundial do teatro como Konstantín Stanisávski, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba e 

Peter Brook, imprimiram em seus laboratórios, no século XX, novas perspectivas para o 

trabalho prático teatral, que visavam, grosso modo, desde um trabalho mais específico de 

preparação para os atores – comprometidos não só com as técnicas de atuação, mas 

também com suas possíveis transformações pessoais através da arte, com novas 

maneiras de acessar as dimensões do corpo cênico – até outras designações resultantes 

da reforma de ideias da época, que fortificaram, por exemplo, a figura do encenador e 

impulsionaram novas relações do trabalho teatral com o seu público20.  

Aqui, nos cabe visitar rapidamente alguns pontos da significativa trajetória de Jerzy 

Grotowski e seu trabalho laboratorial no Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas 

Richards e em seguida trazer à luz o trabalho realizado pelo CASA ABERTA em São João 

del-Rei, Minas Gerais. Devo sinalizar que minha intenção aqui reside em encontrar no 

trabalho atual do Workcenter, afinidades e possibilidades de leituras que nos permitam 

alimentar o campo de discussão proposto.  

O Workcenter, segundo Tatiana Motta Lima21, foi fundado por Jerzy Grotowski em 

1986, na cidade de Pontedera, Itália. Ali, o polonês desenvolveu a última de suas quatro 

etapas de investigação (I - Teatro dos espetáculos, II - o Parateatro, III - o Teatro das 

Fontes e a que nos interessa aqui, IV - a arte como veículo).   

                                                 
20

 Neste sentido, cabe citar a obra de Mirella Schino “Alquimistas do palco: os laboratórios teatrais da 
Europa”, 2012, Perspectiva. 
21

 Tatiana Motta Lima Atriz, diretora, pesquisadora e professora de teatro na UNIRIO- RJ. Autora do livro 

Palavras Praticadas (Ed. Perspectiva, 2013). 
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Jerzy Grotowski menciona em sua importante conferência “Da companhia teatral à 

arte como veículo” (2007, p. 230) que foi o diretor Peter Brook que deu nome à “arte como 

veículo”. A fase consiste exatamente em encontrar caminhos para um trabalho interior 

sobre os indivíduos que a exercem. Ou seja, convidar o doer (termo utilizado por ele para 

designar aquele que faz, o “fazedor”) a se encarar mais intimamente, numa investigação 

interior. Motta Lima (1998, p.84) nos esclarece que “na “arte como veículo”, o performer 

quer descobrir, conhecer alguma coisa sobre ele mesmo, conhecer aquilo que Grotowski 

chama de “a essência do ser” - sua ancestralidade, sua memória - e não interpretar ou 

demonstrar algo.” 

Em sua primeira fase – “o teatro de espetáculos” ou a “arte como apresentação” –, 

o diretor polonês trabalhava sobre aquilo que é visto pelo espectador, ou seja, aquilo que 

ele percebe no ato de assistir. A montagem elaborada em um palco com todos os seus 

elementos, então, gerava um efeito ao espectador e, segundo ele, em certa medida aí 

residia o espetáculo, mais na percepção construída pelo espectador do que propriamente 

no palco. Já na fase “arte como veículo”, a “arte que conduz o ‘atuante’ a algo […] como 

forma de conhecimento do que é humano, […] como veículo para ascender a um outro 

nível de compreensão” (MOTTA LIMA, 1998, p. 83). Neste caso, o trabalho se interessa 

mais por agir sobre o “atuante”. Me parece, neste caso, que a estrutura funciona para 

criar uma qualidade diferente de relação com o público, algo menos “polido 

artisticamente” e mais vivenciado.   

Então, nesta premissa, a equipe do Workcenter trabalhou com “ações ligadas aos 

antigos cantos vibratórios, os cantos que no passado serviram a propósitos rituais e que 

exercem um impacto direto sobre o corpo dos atuantes” (CAMPOS; MARTINS, 2014, 

p.55).  Isso porque já no final de sua vida, Grotowski estava mais interessado no que ele 

chamou de “objetividade do ritual […] que consistia em trabalhar com o coração, a cabeça 

e o corpo das pessoas envolvidas” (GROTOWSKI, 2007, p. 232). O que Grotowski 

propunha neste sentido é que a arte performática opere como veículo para que o sujeito 

ascenda a outros estados de percepção que não os ditos convencionais e mecanizados 

do dia-a-dia e que isso seja explorado de modo detalhado, com ênfase nos pequenos 

impulsos do corpo e no desbloqueio de enrijecimentos causados pelo cotidiano sedento 

pela produção de resultados.  

 

As técnicas que ele utiliza para ascender a esse conhecimento são as técnicas 
teatrais: as ações físicas, o canto, a voz e o corpo do ator, as relações entre os 
atores, o contato, a manutenção da espontaneidade na estrutura fechada. Para 
Grotowski uma grande espontaneidade e o desenvolvimento pessoal só podem 
ser descobertos a partir do rigor e da precisão (MOTTA LIMA, 1998, p. 85). 
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O trabalho com os cantos vibracionais22 em Grotowski, extraídos de tradições de 

origem principalmente africana, investe em buscar impulsos corporais dos atuantes que 

possibilitem a transformação de uma energia “bruta” do cotidiano em algo mais “sutil”, o 

que ele chama de verticalidade23. Não se trata apenas de aprender seu ritmo ou melodia 

e repeti-los, ainda que a precisão destes elementos musicais esteja estritamente ligada ao 

rigor necessário ao trabalho, mas sim de procurar para além disso as vibrações 

específicas de cada canção.  

Trata-se de trabalhar com as qualidades de vibração24 dos cantos como “técnicas 

eficazes – simples, dramáticas e orgânicas – de trabalho sobre si.” (MOTTA LIMA, 2013, 

p. 231). O canto solicita ao atuante um estado de vigilância constante, para se adaptar às 

condições orgânicas do aqui-agora e estar conectado com as possibilidades de relação e 

abertura que o mesmo invoca.  

Após a sua morte em 1999, Grotowski deixa a Thomas Richards, seu último 

discípulo, o legado de toda uma vida de investigação e que Richards continua mantendo 

vivo. Atualmente, no Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards – ainda hoje 

um importante e consagrado centro de pesquisa –, há duas equipes de trabalho: Focused 

Research Team in Art as Vehicle, liderada pelo diretor artístico Thomas Richards, e Open 

Program, liderada pelo diretor associado, Mario Biagini. 

Ao longo desta pesquisa, juntamente com estudos de casos e a exposição de 

nossos objetos, abordaremos continuamente uma dessas equipes do Workcenter, o Open 

Program, justamente por ter nas práticas de seu diretor associado, Mario Biagini, um dos 

nossos focos de estudo. Analisaremos então, de que modo tais artistas se utilizam do ato 

de cantar, bem como quais são os fundamentos que regem as suas práticas e de que 

modo os cantos são investigados sem o intuito primário de formar cantores cênicos 

virtuosos. 

 

 

 

                                                 
22

 Ver “Cantem, pode acontecer alguma coisa: em torno dos cantos e do cantar nas investigações do 
Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards”, Tatiana Motta Lima, 2013 
23

 Em Motta Lima (2013), citando Grotowski (1995), descreve que a verticalidade seria a “[...] transformação 
da energia cotidiana, pesada, mas plena de vida, algumas vezes violenta, ligada à sensualidade, em 
energias leves, digamos sutis”. 
24

 Na física, a vibração significa um movimento regular ou irregular que se repete num intervalo de tempo. 
Aqui neste texto, podemos entender vibração, baseando-se nos estudos de Grotowski (200, p.154), como 
uma qualidade ou especificidade do canto que vai além de sua forma; das notas musicais, frases melódicas, 
intervalos e rítmica, mas que intervém no espaço que soa, que altera os estados de percepção. 
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1. 1   O OPEN PROGRAM  

O Open Program, segundo sua página na web25, conta em seu repertório com 

cinco trabalhos: I Am America, Not History’s Bones – a Poetry Concert, Electric Party 

Songs, Electric Party e Invito al Canto. Se tomarmos como referência a obra Invito al 

Canto26 (2016), ainda que assistida via internet, nota-se que se trata de um jogo bem 

estruturado e estabelecido por regras claras e com lideranças ativas.  

Os participantes estão espalhados pelo espaço e se movimentam por ele enquanto 

cantam canções tradicionais repetidas vezes. Para quem “vê de fora”, o que acontece 

parece ser regido por um possível roteiro de tarefas – ou estrutura27 - com lacunas a 

serem preenchidas pelo próprio acontecimento em si. As tarefas têm a ver com estar 

atento à liderança, ao espaço e aos demais participantes, cantar as canções e deixar que 

as mesmas “mostrem” as possibilidades de atuar no espaço. Elas são múltiplas: encontrar 

alguém, cantar enquanto caminha sozinho, se juntar a um grupo que interage, 

acompanhar o líder e reforçar as ações realizadas por ele, etc.   

Toda esta dinâmica cria novos formatos pelo espaço, ora corredor, ora círculos, ora 

diagonais. Quem lidera as canções convida os demais para cantar junto, como acontece 

nos cantos responsórios28, primeiro canta o líder, depois o coro. Há uma clara intenção de 

interagir enquanto se canta, porém sem a necessidade de “chamar a atenção para si”( o 

que muito nos interessa aqui, já que estamos buscando modos de cantar que desloquem 

o culto a si mesmo), mas sim para trabalhar em algo juntos, numa espécie de território em 

obra (ou o território inseguro de que falamos aqui também). É possível observar as 

pessoas desejando se relacionar através de trocas de olhares, sorrisos e gestos.  

O trabalho está focado no que está entre o canto e quem os canta. Como se os 

cantos convocados ali tivessem um segredo ou uma história para contar e os que ali 

estão, trabalham para manter sua disponibilidade corporal de busca por este “algo” que 

                                                 
25

 Ver site em: http://www.theworkcenter.org/about-the-workcenter/two-teams/open-program/  
26

 Mais sobre o trabalho pode ser encontrado aqui: http://www.theworkcenter.org/invito-al-canto/ e 
https://www.facebook.com/invitoalcanto/videos/1401633469890632/ 
27

 Grotowski (2007) em seu trabalho com o ator discorre sobre a necessidade de se criar estruturas para 

que o trabalho de fato se efetive e logo possa ser repetido, para que as descobertas estejam pautadas em 
rigores passíveis de serem refeitos, revistos, reativados. Ele dirá: “Não se pode trabalhar sobre si (para 
utilizar a fórmula de Stanislávski),se não se está dentro de algo estruturado que seja possível repetir, que 
tenha um princípio, um percurso e um fim, onde cada elemento tenha o seu lugar lógico, tecnicamente 
necessário. Tudo isso determinado do ponto de vista daquela verticalidade em direção ao sutil e da sua (do 
sutil) descida em direção à densidade do corpo. A estrutura elaborada nos detalhes - Action - é a chave; se 
falta a estrutura tudo se dissolve.” (2007, p. 239) 
 – Ainda sobre a palavra estrutura no trabalho de Grotowski, sugiro a leitura do artigo “Conter o incontível: 
apontamentos sobre os conceitos de 'estrutura' e 'espontaneidade' em Grotowski”, por Tatiana Motta Lima, 
publicado em 2015, pela Revista Sala Preta.  

28
 Cantos responsórios, frequente em práticas de música sacra, são aqueles que são entoados por um 

solista e respondidos por um coro.   

http://www.theworkcenter.org/about-the-workcenter/two-teams/open-program/
http://www.theworkcenter.org/invito-al-canto/
https://www.facebook.com/invitoalcanto/videos/1401633469890632/
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será revelado. Os corpos estão sempre muito vivos e a atenção e escuta dos 

participantes são rigorosamente mantidas pela estrutura dos cantos (precisão na melodia, 

ritmo, entonação) e pelas ações geradas por eles, sempre organizadas ou com o foco 

maior em quem lidera os cantos. É como se o canto, através de suas qualidades 

vibratórias, (GROTOWSKI, 2007, p. 236) pudesse agir de modo psicofísico nos 

participantes, conduzindo-os a experienciar impulsos vivos da canção que conduzam a 

comportamentos específicos, ditos “mais vivos”. Em Invito al Canto, podemos ver os 

participantes cantando com estes comportamentos gerados por e pelas canções, ora 

vemos alguém cantando com “ares” de um velho, ora com “ares” de criança, ora com 

aspectos femininos, ora masculinos. Sobre tais comportamentos e as qualidades 

vibratórias das canções, Grotowski dirá:  

 
Existem cantos antigos de que se descobre facilmente que são mulheres, e há 
outros deles, masculinos; há cantos em que é fácil descobrir que são adolescentes 
ou mesmo crianças, é um canto-criança; e outros que são velhos, é um canto-
velho. Então pode-se perguntar: esse canto é mulher ou homem? É criança, 
adolescente, velho? O número de possibilidades é enorme. [...] E ainda: um canto 
da tradição é um ser vivente; sim, nem todo o canto é um ser humano, há o canto-
animal, há o canto-força (GROTOWSKI, 2007, p. 143). 

 

Desse modo, podemos compreender que nesta ação maior, preenchida por outras 

várias, a relação travada com o canto considera-o como um “ser vivente”, o sujeito que 

canta o canto, deseja dialogar com ele, fazer perguntas, ouvi-lo dizer, se relacionar.  

Ao longo das ações, os corpos começam a seguir as suas próprias associações 

imagéticas, sem um intencional controle mecânico29 sobre o canto, a presença e suas 

noções estéticas preconcebidas. Em parâmetros teatrais poder-se-ia dizer que não se 

trata de um canto interpretado, com uma personagem a ser defendida, mas sim um canto 

vivenciado pelo sujeito30.  

A construção de expectativa, comum em processos teatrais tradicionais, por parte 

de quem participa (cantando ou não), no que diz respeito ao desencadeamento de uma 

dramaturgia linear, se mostra colapsada. Essa possível surpresa é gerada pelos detalhes 

da própria ação de estar ali presente trabalhando em si mesmo sem se preocupar em 

vestir uma máscara ou se comportar tal como um personagem. Para este trabalho deve-

                                                 
29

 Chamo aqui de controle mecânico, atitudes ou posturas advindas de uma escola de canto em específico, 
que tendem a moldar o comportamento vocal do atuante. 
30

 canto vivenciado ( em oposição à um canto interpretado, que teria uma base dramática clássica, por 
assim dizer, de narrar a história de uma personagem) , a possibilidade de descobrir através do ato de 
cantar, maneiras de se relacionar consigo, com o outro e com o espaço, numa busca por um modo mais 
relacional de estar no mundo. Ou, conforme disserta o pesquisador Luciano Mendes de Jesus (2016, p. 
219): “buscar, encontrar e penetrar na vibração do canto no corpo e na ressonância do espaço, a voz deve 
tocar o que está dentro e fora da pessoa”  
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se optar por ampliar a percepção do corpo para o que possa acontecer, desde que a 

atenção esteja voltada para cumprir a tarefa de estar em relação. Mira-se aonde chegar, 

mas o caminho é mais importante.  

O canto ali rompe a convenção do evento teatral tradicional, se podemos dizer 

assim, por não exigir que haja a separação palco-plateia, mas sim contando com um 

espaço para ação e reação, pergunta e resposta, que surgem espontaneamente dessa 

amálgama e não de uma figura que fala propriamente um texto a ser entendido e 

acompanhado. Por isso, a ideia de personagem é desmistificada. O contato e o canto 

estão em primeiro plano, e apesar de imprimir associações de sentidos à obra, nesse 

caso convida a quem participa a jogar livremente, sem necessariamente acompanhar um 

discurso de uma realidade inventada, a lógica evocada aqui é associada às imagens e ao 

afeto de quem participa, justamente por estar mais interessado em agir sobre o “coração, 

a cabeça e o corpo” do atuante. Nas palavras de Grotowski: “E assim chegamos a algo de 

concreto, com estrutura comparável à de um espetáculo que, porém, não procura criar a 

montagem na percepção dos espectadores, mas nos artistas que fazem.” (2007, p. 239). 

Reiterando, os atuantes são instrumentos para permitir que o jogo com os corpos, 

vozes e espaço aconteça. O canto inaugura a ação e algo se dá, sem necessidade de 

uma familiaridade com uma história ou coisa que o valha. É a própria linguagem ali que 

presentifica a condição de estar vivo e as relações sem que haja uma fábula que as 

conduza. Trabalha-se o tempo de maneira emancipada, natural, o tempo da ação e as 

sensações dos participantes caminham juntos. 

Ainda que não haja uma clara intenção do texto cantado ser entendido (enquanto 

história a ser contada ou pelo fato de que estes cantos estão em dialetos ou idiomas nem 

sempre compreendidos pelos participantes ), há um constante uso de dimensões verbais 

e uso de imagens que se repetem e pelo próprio jogo estabelecido no espaço formam 

figuras, ideias e relações. Esses pequenos detalhes formam um emaranhado de sentidos, 

uma rede constelar de signos contidos na ação e no corpo dos participantes.  

Sobre esta possível linguagem específica dos cantos, o pesquisador Luciano 

Matricardi (2018) acredita que não necessariamente elas dependem do discurso verbal 

para agirem sobre o atuante e que Grotowski “observou que mesmo os praticantes que 

desconhecem os significados originais dessas canções também são suscetíveis aos 

efeitos psicofísicos desta forma performativa” (2018, p.10)31. 

                                                 
31

 Tatiana Motta Lima, comenta sobre esta questão ao relatar em seu artigo (2013) sobre um evento (ECUM 

2011) em que Thomas Richards ao ser perguntado se os participantes do Workcenter entendiam o sentido 
das palavras contidas nas canções, respondia a plateia que “Richards afirmou que o conteúdo, o sentido 
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O que nos interessa ao observar estes modos de fazer do Open Program através 

do Invito al Canto descrito aqui, é justamente esta possibilidade de praticar o canto a 

partir de estruturas claras que, ainda que estejam comprometidas com o rigor musical 

exigido para o ato de cantar, também se ancorem em tarefas que estimulem a prática 

vocal pautada na relação, no jogo, na descoberta de possibilidades de ação no espaço de 

quem canta, aspectos que intuímos serem altamente pedagógicos para os que se 

interessam pela pesquisa vocal.    

Propõe-se inquirir, então, quais seriam as artesanias no ato de cantar em relação 

que superariam o culto à virtuose da voz, num fluxo de atividades pautadas entre a 

tradição e a investigação numa dimensão laboratorial. E ainda de que modo o ato de 

cantar pode aumentar a potencialidade do atuante de manobrar suas dimensões estéticas 

e seu modo de estar no mundo, de existir.  Nesse sentido, Motta Lima (2013) nos traz as 

palavras de Mário Biagini:  

 

No Workcenter, a arte é veículo de um trabalho sobre si: o itinerário é aquele de 
uma possível transformação pessoal. Transformação não no sentido teatral (um 
ator que transforma seu comportamento cotidiano no comportamento de um 
personagem); em vez disso, transformação na qualidade de habitar no mundo do 
ser humano, entre outros seres humanos. Acontece internamente, mas está em 
relação direta com o que ocorre externamente. O trabalho sobre os cantos e sobre 
as Actions

32
 criadas com os cantos pode permitir que o atuante encontre o espaço 

para a transformação de qualidade na própria presença: na percepção do mundo 
e de si mesmo no mundo. Só se compreendermos que uma técnica não é um 
simples procedimento mecânico poderemos considerar esse approche (BIAGINI 
apud MOTTA LIMA, 2013, p. 222). 

 

 

1. 2    MODOS DE EXISTIR  

Cabe registrar, aqui, antes de prosseguirmos, que as expressões “modos de existir” 

e “modos de fazer” utilizadas para dar nome a este capítulo, fazem parte da terminologia 

utilizada pela pesquisadora Tatiana Motta Lima (2013, p. 222) em seus estudos sobre o 

trabalho sobre si com cantos tradicionais do Workcenter. Segundo ela, os “modos de 

fazer” dizem respeito à artesania, ao trabalho prático do ator/performer/atuante, enquanto 

                                                                                                                                                                  
que cada canto trazia era performativo. O conhecimento do canto só poderia ser obtido ao cantá-lo. Era 
necessário captar e desenvolver o núcleo vibratório de cada canto (que é diferente do que entendemos 
como melodia). Mais do que isso, o sentido ou o conhecimento do canto estaria ligado ao impacto e à 
transformação que ele operaria nos atuantes enquanto cantassem. Apareceria na transformação da 
própria noção de si daquele que canta e enquanto canta.” (2013, p.238) 
32

 As Actions então, no trabalho de Grotowski seriam estas estruturas de trabalho performativo com as 
canções da fase chamada de “arte como veículo” e que prioritariamente “não tinham a finalidade de 
encontro com o espectador”. Quando Grotowski abre este trabalho para alguns convidados, ele os nomeia 
como testemunhas (MENDES DE JESUS, 2016, p. 177). 
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“os modos de existir” se aproximam do si, da subjetivação do sujeito. Um trabalho sobre o 

indivíduo que aja, nas palavras de Mario Biagini (MOTTA LIMA, 2013, p. 222), sobre uma 

possível “transformação na qualidade da própria presença”. Motta Lima dirá ainda que,  

 

Precisa-se ir além daqueles modos de perceber o mundo e/ou de perceber a si 
mesmo que impedem a experimentação de outros modos de subjetivação, que 
prendem/submetem o sujeito a certas formas mecânicas e estereotipadas de agir, 
sentir e pensar (MOTTA LIMA, 2013, p. 223). 
 

Por se aproximarem dos campos que almejo investigar nesta pesquisa, creio ser 

importante trazer estes termos aqui.   

Luciano Mendes de Jesus (2016, p.14) dirá que esta ideia de trabalho sobre si 

mesmo originada nos estudos de Constantin Stanislavski e continuada na obra de 

Grotowski pode ser vista como “processo contínuo de integração orgânica entre corpo e 

psique através de desbloqueios expressivos e quebras de padrões de comportamento, 

visando um ato criativo autêntico”. Ou seja, não se trata de um trabalho qualquer sobre o 

ego do sujeito, mas sim sobre realizar ações para conhecer-se enquanto as realiza, no 

próprio ato de fazer. “É na dinâmica destes elementos que consiste o trabalho psicofísico 

do artista cênico para estes diretores.” (idem, 2016, p.14) 

Cassiano Quilici33 (2011, p. 3) fala sobre encontrar maneiras que de certo modo 

relacione a ética34 a uma “arte da existência cotidiana, que faz do enfrentamento das 

situações diárias, um trabalho básico do praticante”.  Isso vem de encontro com a vontade 

de descobrir, a partir do ato de cantar, modos de trabalhar com a transformação de 

hábitos perceptivos e relacionais, com mudanças e atitudes culturais arraigadas, que se 

preocupem, de algum modo, com o movimento dos nossos próprios desejos, nossas 

inquietudes e os reflexos disso numa esfera de conexão com o espaço e com o outro. 

Tange ainda em estar atento às pulsações entre “estar submerso num mundo e retirar-se 

dele” (QUILICI, 2015, p.136).  

Sendo assim, de que modo a pedagogia teatral e mesmo os processos criativos a 

partir do ato de cantar poderiam agir sobre o constante “culto narcísico” (QUILICI, 2012, p. 

3) identificado comumente no comportamento de atores que cantam?  

                                                 
33

 Cassiano Quilici é pesquisador e professor na área de Teorias do Teatro e da Performance pelo Instituto 
de Artes da UNICAMP. 
34

 “A ética não se reduz assim a um código moral que deve ser mecanicamente obedecido, mas a um 
exercício de atenção no cotidiano, que envolve uma percepção mais refinada da fala, da ação, da intenção 
envolvida nas atividades. Como se algo da atenção que exigimos de um ator num palco ou numa situação 
laboratorial fosse levada para o dia a dia, tendo em vista a lapidação da percepção e o desinvestimento das 
energias em hábitos automáticos.” (QUILICI, 2011, p. 3). 
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Para nos aprofundarmos sobre essa questão, cabe aqui discorrer um pouco mais 

sobre o trabalho com os cantos tradicionais realizado pelo Open Program e então 

relacioná-los com as ações desenvolvidas pelo CASA  ABERTA sobre o ato de cantar e os 

processos criativos como modos de se relacionar esteticamente na vida cotidiana.  

Voltemos, então, ao Open Program. Se observarmos como seus participantes se 

utilizam do canto como inaugurador de um acontecimento, como materialidade 

performática, veremos que ele se dá no espaço através da relação dos corpos presentes 

e, por isso mesmo, é tão convidativo. Não há anúncios como no início de um espetáculo, 

com os seus clássicos três sinais e nem um mestre de cerimônias. Todos estão ali, 

naquele instante, naquela paisagem desenhada pelos mesmos. Ao se disponibilizarem 

para este tipo de acontecimento, seus corpos serão instrumento do encontro com o outro, 

seja o que canta junto ou o que assiste. Não se trata somente de executar uma canção 

corretamente, mas sim investigar a partir da canção, sendo ela a própria ação, um espaço 

de relação e criação de sentidos.  

Os cantos praticados ao longo dos anos de forma muito objetiva e como eixo de 

pesquisa no trabalho do Workcenter, se referem principalmente, mas não só, a cantos 

vibratórios afro-caribenhos - advindos do vudu-haitiano (MOTTA LIMA, 2012, p. 2). 

Grotowski praticou estes cantos com seus atuantes na intenção de buscar uma conexão 

com a chamada “escada para a verticalidade”, uma metáfora utilizada por ele para indicar 

outros modos de percepção de si, sempre conectados ao despertar da presença e 

organicidade35 do corpo-voz.  

Segundo Richards (2012, p. 140), essa verticalidade “significa passar de um nível 

supostamente grosseiro – num certo sentido, poderíamos dizer ‘nível cotidiano’ – para um 

nível de energia mais sutil, ou até mesmo que busca uma conexão mais elevada”. É a 

partir destes cantos, de acordo com Grotowski, que é possível “construir as escadas para 

atingir este estado de verticalidade”, onde o estado de consciência pode ser expandido 

para ir além do que os pensamentos e movimentos condicionados do dia a dia nos 

permitem.  
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 Me interessa traçar um diálogo aqui com o pesquisador Luciano Mendes de Jesus, que definirá a palavra 
“organicidade” em seus estudos, aproximando o sentido da palavra a sua origem no campo da música: “que 
está ligada a ideia de um sistema material ressonante, visto ser originado das palavras órgão e organismo. A 
primeira nos remetendo a princípio a um específico e complexo instrumento musical e posteriormente a um 
componente dos corpos vivos, também com funções específicas e complexas em sua base. Já a segunda 
nos remetendo a organização de um sistema composto por muitos órgãos, com suas especificidades 
tendendo, ou buscando sempre, um funcionamento harmônico.” (MENDES DE JESUS, 2016, p. 30). 
Podemos entender ainda organicidade a partir da noção de Grotowski que “enxergou este termo como 
significando um modo integrado de atuação onde as esferas psíquicas não estavam separadas das esferas 
corporais do performer”. (idem, 2016, p. 31). 
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Funciona como uma estratégia para extrair algo profundamente guardado em nós 

através do canto, provocando aberturas e encontros consigo mesmo, com os seus 

antepassados, sua história e com outros sujeitos. Se o atuante se percebe enquanto ser 

expressivo e pensante, e que carrega consigo no hoje sua ancestralidade, sendo das 

artes ou não, ele poderá se aproximar mais de si, encontrando canais que o permitam 

novas qualidades de relação com o que o circunda. Grotowski diz:  

 

O ritual é um momento de grande intensidade, de intensidade provocada. A vida 
se torna, então, ritmo. O Performer sabe ligar os impulsos corporais ao canto. (O 
fluxo da vida deve se articular em formas). Então as testemunhas entram em 
estados de intensidade, porque, por assim dizer, elas sentem uma presença. E 
isso graças ao Performer, que é uma ponte entre a testemunha e este algo. Neste 
sentido, o Performer é pontifex, fazedor de pontes (GROTOWSKI, 2015, p. 3).  

 

 A proposta do Open Program denota em seus trabalhos uma clara intenção de ser 

ponte, de criar um encontro entre pessoas – cuja relação está no centro de seu fazer 

artístico. O elemento fundante são as próprias pessoas, os sujeitos agindo e reagindo no 

instante presente. Ao invés de se aterem a uma lógica verbal, optam por uma escuta 

sensível que gera uma lógica de afetos, com imagens tecidas pelas relações que são 

fruto do ato de cantarem juntos. Vale dizer que ainda que denote esta esfera ritualística, é 

inegável perceber que há também uma preocupação com o prazer estético que será 

oferecido aos que participam. Seja nas vozes vibrando juntas, nos instrumentos bem 

executados ou no vestuário selecionado.  

Seja em um trabalho cênico, nos treinamentos ou em outras atividades formativas, 

nota-se que o ato de cantar é, como já foi mencionado aqui, muitas vezes encarado com 

certo bloqueio, como atividade de exposição pessoal ou vexatória, seja por indivíduos 

vinculados ao fazer artístico, ou não. Tal sensação vertiginosa pode ser explicada pelo 

fato de que o canto, ao longo da história, é corriqueiramente associado a um lugar de 

técnica e virtuosismo, dando a “quem canta” o status de “portador de um dom natural”, ou 

“possuidor de uma bela voz”. Tais máximas difundidas pelos meios sociais e culturais 

podem gerar no cantante um sentimento ególatra em detrimento àqueles que “não sabem 

cantar” ou que apenas não se sentem confiantes para tal. Contudo, há de se levar em 

consideração que o canto está presente em diversos episódios da vida cotidiana ao longo 

da história da humanidade, seja em batalhas, comemorações, nascimentos, mortes, 

festas de família, em manifestações políticas ou religiosas, nos grupos de trabalho (haja 
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vista a tradição das/os cortadores de cana, das lavadeiras e dos vissungos36 em Minas 

Gerais, etc.). Situações estas em que claramente o canto como modo de existir, como 

hábito de existência, entra em foco. 

O que caracterizaria então, por um lado, este lugar de vaidade egóica37 do canto e 

como seria possível para o ator em formação enfrentá-lo através de práticas coletivas? E 

ainda, quais dessas práticas seriam capazes de travar uma “guerrilha de si mesmo” e 

reverter, por outro lado, a vertigem associada ao território inseguro de cantar? 

Intuímos que a partir de um canto relacional, canto que retoma o contato com o 

outro, é possível escavar transformações em si mesmo, no exercício de abrir mão 

assim de julgamentos estéticos da própria voz e acessar um possível lugar relacional da 

voz, onde o que importa é se apropriar do canto não só como resultado estético, mas sim 

como acontecimento gerador de uma possível expansão da percepção de si e do 

outro.  

Assim como no Open Program, o laboratório CASA ABERTA também investe em 

um espaço para se debruçar sobre fundamentos como o conceito de ação na canção 

(canção-ação) e na imagem (imagem-ação), a escuta ativa, o tempo-ritmo, os arquétipos 

sonoros e os afetos musicais que, ao longo dos capítulos que se seguem, serão 

apresentados ao (à) leitor (a). Então, trabalhamos a partir de canções tradicionais no 

intuito de encontrar em nossos processos criativos, qualidades de presença tão orgânicas 

quanto às observadas em praticantes que cantam em manifestações tradicionais, como 

no congado, no candomblé, nas procissões católicas e que, ao nosso ver, propiciam ao 

sujeito-ator, meios de transformação pessoal e afirmação de princípios que também 

fundam a atividade teatral, tais como: o encontro, o contato, a relação significativa entre 

as pessoas.  

Outro fator importante para se pensar o trabalho com o canto na formação de 

sujeitos-atores está na forma como este é conduzido, nas palavras ou nos termos que 

são utilizados e nos modos de conduzir que podem gerar experiências libertadoras ou 

bloqueadoras para o ator e sua voz. Há de se considerar que o processo de 

aprendizagem num espaço de estudo coletivo passa também pela esfera individual, ou 

seja, os caminhos para o acesso e assimilação de determinados conteúdos são muito 

particulares. Se para um ator utilizar de termos técnico-musicais auxilia em seu 
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 Vissungos designa o canto de caráter responsório praticado por garimpeiros de minas de diamante da 

região de Diamantina – MG. Luciano Mendes de Jesus, com o qual me encontrei durante esta pesquisa, 
tem um trabalho voltado diretamente para esta vertente dos cantos tradicionais. Conferir em 
https://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/64644/luciano-mendes-de-jesus/ Acessado em 22/10/2018. 
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 (QUILICI, 2015, p.150)  

https://bv.fapesp.br/pt/pesquisador/64644/luciano-mendes-de-jesus/
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desenvolvimento, para outro será necessário utilizar de outros modos de condução. E 

quais seriam estes outros modos de condução? 

 

1.3 MODOS DE FAZER 

Apresento, aqui, sinteticamente alguns exemplos extraídos de atividades práticas 

que vivenciei com as figuras que cito na sequência e que serão melhor abordados nos 

capítulos destinados a cada uma delas.  

Mario Biagini, ao perceber que um participante não está “cantando junto” com os 

demais, (ou, se quisermos nos apropriar de termos musicais comumente utilizados - está 

desafinando), se aproxima dele e o convida para deixar de ouvir sua própria voz e “ouvir a 

voz da sala”, algo que está além de seu indivíduo, mas num espaço de compartilhamento, 

onde ao cantar “algo pode acontecer”. Alejandro Tomás Rodriguez ao notar tal situação, 

pede ao participante “errante” que experimente, para além das notas da canção, a sua 

vibração, o que está para além da letra, do ritmo e da melodia, como se ao cantar 

estivesse “entrando na chuva”. Francesca Della Monica, por sua vez, num caso 

semelhante, ao propor um exercício de vocalização no teclado e ter um participante que 

canta notas “fora” do que foi pedido, em momento algum aponta o erro com palavras (Por 

exemplo: “Está errado, você desafinou, a tonalidade é outra, etc.”), mas sim pede que o 

mesmo presenteie sua voz ao espaço, que a deixe ir mais longe dessa vez, como se 

quisesse atingir “a outra margem do lago”. Nos três casos, o modo como os 

profissionais abordam o trato com o ato de cantar ativa um lugar mais imagético e 

relacional da voz do que outro propriamente racional, dando ênfase em uma percepção 

mais sensível do modo como a voz reverbera pelo corpo do ator e pelo espaço, o que 

diminui o controle mecânico e a preocupação de atingir um lugar exato, “acertado”, em 

termos musicais. Não se trata aqui de negar a importância dos procedimentos técnicos do 

ato de cantar, mas sim de investigar de que maneira este ato, em condições de 

formação/descoberta vocal pode se dar sem a inibição de processos naturais do sujeito 

cantante, ou seja, sem que ele se depare com travamentos por não se sentir competente.  

Tais “modos de operar”, herdados das figuras supracitadas, são constantemente 

explorados e adaptados no laboratório CASA ABERTA, sendo utilizados seja como 

preparação dos atores ou como manutenção de processos criativos. Observo que no 

desenvolvimento do trabalho de formação dos atores do CASA  ABERTA fez-se 

necessário que a terminologia utilizada para transmitir conceitos e fundamentos, tais 

como nos exemplos citados, se desse de forma viva, atenta às mudanças de contexto, às 
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particularidades e trajetórias dos indivíduos e sobretudo à não “canonização das 

palavras”, dando margem para o que está além das palavras se manifestar ao longo das 

atividades. Nesse sentido, Grotowski aponta:  

 

Há várias palavras que quando se tornam mecanicamente utilizáveis, 
transformam-se em fonte de confusão e é preciso mudá-las. Porque um terrível 
funcionamento do espírito humano é não buscar uma realidade, mas, sim, 
fórmulas, é não olhar uma prática, mas fazer malabarismos com a terminologia 
(GROTOWSKI apud MOTTA LIMA, 2012, p. 51).   
 

Aqui, é importante sinalizar que, para além do caráter particular ou de sensações 

afetivas recorrentes ao trabalho vocal, a investigação deste campo passa por um lugar 

especificamente físico e científico, portanto, passível de ser comprovado. Basta entender 

que a voz se constitui, para além da anatomia do aparelho fonador, de ondas sonoras que 

se propagam pelo espaço (o seu estudo é chamado de acústica) e logo se constatará que 

o som da voz, a partir de suas qualidades fisiológicas (altura, timbre, intensidade...), afeta 

o ouvinte diretamente através do sistema auditivo e nervoso, podendo gerar as mais 

variadas reações.  

Para nós, pesquisadores da voz em cena, muitas vezes nos falta parâmetros 

técnicos para aferir fenômenos procedentes do ato de cantar, para além dos medidos pelo 

campo da física/acústica. Ouso dizer que alguns processos não carecem de se firmar em 

“contas que fecham”, mas se amparam em outros tipos de lógica. Assim como relata 

Grotowski:  

 

Num certo momento a lógica tradicional não funciona. Houve um período em 
minha carreira em que eu quis encontrar uma explicação lógica para tudo. Fiz 
fórmulas abstratas para abranger dois processos divergentes […] Mas isso era 
trapaça, e decidi não fazê-lo outra vez. Quando não sei o por quê das coisas, não 
tento criar fórmulas. Mas, muitas vezes, é apenas um problema de sistemas 
lógicos diferentes. Na vida, temos tanto a lógica formal quanto a paradoxal. O 
sistema lógico paradoxal é estranho à nossa civilização, mas muito comum ao 
pensamento oriental e medieval (GROTOWSKI apud MOTTA LIMA, 2012, p. 52). 

 

Portanto, o ator que canta em cena compreende, através de ações criativas nem 

sempre passíveis de serem explicadas, quais conexões necessitará estabelecer entre 

seus canais de percepção, o espaço externo e o espectador, vias de transformar a 

energia (muscular, sonora e sensorial) da voz em poética teatral. A intensidade e potência 

deste canto conquistadas através de um perseverante trabalho e emitidas no momento da 

atuação têm a capacidade de convidar ou abandonar aquele que ouvê38 (ouvir + ver).  
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 Termo inspirado na pesquisa de Michael Chion, em seu livro “Audiovisão”. 
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 Daniel Plá39 (2013, p. 152) dirá que o canto, fazendo referência aos cantos 

tradicionais praticados por Thomas Richards (2008)40, “impele a um determinado modo de 

agir, colorindo a ação com qualidades que lhe são próprias e que definem a identidade de 

cada canção” como também de quem a canta. Ele diz:  

 

Quando Richards faz referência ao modo de funcionamento dos cantos, ele afirma 
que sua ação se dá de forma muito objetiva ao longo dos anos de prática. Pode-se 
dizer que cada canto possui uma “personalidade”, que é percebida aos poucos 
pelos atores. A natureza de cada canção se revela por meio dos efeitos da 
interferência do canto sobre a ação, quando se pode perceber então o surgimento 
de qualidades peculiares no comportamento de todos os que se utilizam daquele 
instrumento. (PLÁ, 2013, p. 152) 
 

 Em concordância com Plá e Richards, pode-se dizer que estas qualidades 

ultrapassam o exercício de apenas adquirir técnicas pré-estabelecidas em convenções 

para o uso da voz cantada, dizem respeito também aos modos como o ator acende 

intensidades de presença e relação a partir de sua voz. “O canto é um mapa sonoro, 

sendo que, através do cantar, o atuador é guiado em direção a experiências bastante 

específicas, em um movimento vertical. O canto é cantado, mas também canta o 

cantador” (PLÁ, 2013, p. 152). 

 

 1.4 O CASA ABERTA E SEU CANTO RELACIONAL  

O CASA ABERTA, além de laboratório de pesquisa, funciona desde 2012 também 

como Projeto de Extensão do Curso de Teatro da Universidade Federal de São João del-

Rei (UFSJ).  Tem por objetivo primeiro ser um elo de conexão entre a UFSJ e a 

comunidade externa, propondo movimentos de criação de espaços institucionais para a 

aproximação de artistas vinculados ou não às instituições formais de ensino em eventos 

como o I, II, III, IV e V Seminário CASA ABERTA e o CASA ABERTA Convida. Nestes 

espaços, pude ter contato com as pesquisas práticas, observações e conversas com 

Mario Biagini e Francesca Della Monica, entre tantos outros e fui provocado a conhecer 

Alejandro Tomás Rodriguez. Além disso, o projeto se dedica à produção de espetáculos e 

circulação dos mesmos em circuitos locais, regionais, nacionais e internacionais. Nesse 
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sentido, possui em seu repertório as criações Do lado de dentro (2015), Na boca do povo 

(2015), Quintal (2016), Motriz (2016), Olhos d’água (2017), Fronteiras (2017), Encontro 

Cantado (2018), Disfonia (2019) e o concerto cênico Nasce a Cada Dia (2019). Minha 

inserção no projeto se deu em 2015, quando era aluno de licenciatura em Teatro. Por ser 

um dos membros mais antigos do projeto, pude acompanhar toda essa movimentação 

producente e a partir daí, surgiu o desejo de relacionar as experiências vivenciadas neste 

espaço com minhas inquietações pessoais sobre o trabalho de formação vocal do ator. 

Nesse sentido, nutro um grande interesse em pensar uma abordagem pedagógica 

com mais perguntas e caminhos sobre o ato de cantar em cena do que propriamente um 

método de mestria. Neste espaço, indago ainda sobre determinadas questões da prática 

artística laboratorial, onde o grupo não tem a obrigação de produzir produtos encerrados 

em si mesmos para apenas adentrar no mercado comercial. Em tempos de culto à 

produção instantânea, também nas artes, encontrar espaço para alargar o tempo de 

estudo sobre determinados aspectos é, sem dúvida, um privilégio e cultiva o costume de 

que há sempre algo a ser descoberto e cuidado, sobretudo em se tratando de relações 

humanas. Participar de um laboratório de pesquisa em artes da cena trata-se então de um 

constante movimento de busca que, impregnado por conceitos e saberes adquiridos e 

cruzados ao longo da prática, permita que o artista em formação seja também errante, 

parta do dito “erro” e tenha tempo para se desenvolver na trajetória. O que surge daí é 

aquilo que compartilhamos.  

Como possível caminho para se debruçar sobre tantas perguntas contidas neste 

texto, a estratégia de investigar um modo de cantar que seja relacional, se baseia no  

anseio de provocar zonas de contato através do canto, desbloqueando julgamentos do 

cantar do sujeito para consigo mesmo e para com os outros, sem contudo deixar de 

cuidar de sua qualidade. 

Importante salientar que este canto relacional, nutrido pelas visitações e práticas de 

nossos referenciais, também se apoia nas vivências cotidianas dos atores em 

manifestações tradicionais, tais como as memórias de Juliana Mota com o congado, e se 

compromete a buscar enquanto cantam, estados e memórias de vida observados nestas 

tradições cantadas, que acionem qualidades de presença no corpo do cantante. 

Sendo assim Juliana Mota, coordenadora do CASA ABERTA, orientando os 

trabalhos do grupo, sinaliza que, ao cantar buscando a qualidade relacional, o ator-

cantante não canta só, canta com e para seus ouvintes, mesmo aqueles que estejam em 

silêncio. O canto em relação é visto como potencializador do sujeito na tentativa de 

descobrir “modos diferentes de estar no mundo, menos individualistas e mais 
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compartilhadores”. Logo, encaramos em comum acordo que o canto em relação funciona 

como um possível caminho que permita que o sujeito se torne canal, instrumento que se 

deixa ser cantado. O canto então, opera nesse sentido não só como deleite da qualidade 

artística, como seria talvez vivenciado em um show musical, mas também como 

aprofundamento da experiência perceptiva e relacional. 

 Considerando que todo sujeito é composto por uma constelação de forças 

variadas, pode-se dizer que ele é aquilo que faz, aquilo que escolhe. Logo, ele é aquilo 

que canta. Canta para ser ou para se lembrar. Desse modo, o canto relacional pode 

operar no cantante essa possível desmistificação do “eu” construído ao longo de sua vida, 

já que neste caso o foco não está em o quão competente é o cantor em medidas musicais 

de excelência, mas sim no tipo de vínculo e qualidade de presença que ele se propõe 

para com os demais através de sua percepção e abertura para o outro.  

Ao cantar, o sujeito compõe seu “modo de existir”. Descobre suas fortalezas e 

debilidades e utiliza assim a função básica do ator, “sair de si” em função de uma 

potência. Sair de si, neste sentido, teria a ver com abrir mão do seu ego, para realmente 

ser. “No limite, é a própria ideia de um “si mesmo” que a sua escritura tende a 

desmanchar” (QUILICI, 2008, p. 2) onde “o ponto de partida é a experiência de 

estranhamento em relação a um envolvimento automático com a existência” (idem, 2015, 

p. 137). 

Se desmistificarmos a convenção de que para toda performance artística há uma 

criação de um outro eu – um personagem –  e considerarmos que este mesmo “mim” (que 

existe?41) está sujeito a interagir com diversas forças que o moldam e o alteram, 

poderemos constatar que em realidade a vida na qual estamos inseridos é um território 

constantemente inseguro, “em obra”. Através dessas mesmas forças compomos novos 

territórios fixos e mais adiante eles não mais funcionarão para o que acreditamos, então 

serão alterados.  Sobre isso, dialogamos com Quilici (2015, p. 21) quando nos diz que é 

tarefa intransferível “a atitude do artista em relação a si mesmo” mantendo 

constantemente “o reconhecimento da necessidade e do cultivo de suas qualidades 

artísticas e humanas”.  

Utilizando as palavras ditas em aula pelo Prof. André Magela no Programa de Pós-

Graduação ao qual estou inserido: “o que dispersa os territórios seguros é a vontade de 

vida, de pulsar, de vibrar, inerente ao homem”. A necessidade de mudança, de arriscar. 
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Nesse sentido, o que nos move é a falta, a constante busca.  Vale o vivido. No ato de 

cantar, buscar o seu “próprio canto” se livrando das amarras do apenas tecnicamente 

correto, faz-se fundamental para este tipo de trabalho. Não é que este canto será isento 

de parâmetros técnicos, eles virão e são fundamentais para estruturar o processo, mas a 

preocupação principal é relacionar-se com ele e não engessá-lo. Deixá-lo passar pelo 

corpo como uma flecha, sem apego aos possíveis enfrentamentos que virão com as 

descobertas.  

A proposta de canto relacional do CASA ABERTA, então, mais que oferecer 

sistemas técnicos do uso vocal em cena, se debruça em vasculhar formas de 

enfrentarmos juntos nossa própria condição humana. Cultivar através do encontro e do 

canto certo fluxo de vida, algo que possa circular e atravessar as pessoas 

desencadeando outros estados de consciência que não apenas o da atividade mecânica 

de sobrevivência. Relacional, segundo o dicionário de etimologia42, tem a ver com uma 

“ação de dar em retorno” ou “que estabelece uma relação entre duas ou mais coisas”. 

Esta ideia de ação de retorno está vinculada a um pensamento de trabalho sobre si43, que 

para Quilici:  

 
[...] se dará sempre num contexto relacional, diante de uma verdadeira relação de 
alteridade, condição indispensável para o seu desenvolvimento. A presença das 
relações de confiança, a afetividade e o conhecimento necessário para a 
realização do caminho são imprescindíveis. A qualidade das relações no ambiente 
de criação é determinante naquilo que depois poderá ser irradiado para o espaço 
público (QUILICI, 2015, pág. 21-22). 
 
 

  É, por isso, um modo de operar a estética - dita artística - na própria vida. Isto é, 

viver a estética e a inventividade como o grande valor da vida e identificar no 

“emaranhado da existência” (MOTTA LIMA, 2013, p. 221) a mecanização da vida e suas 

possíveis potências de modificação.  

Nas práticas cantadas do CASA ABERTA, para além da sensação física do som no 

espaço, tem-se o desejo de realizar um “encontro-ato” naquele espaço. Neste tipo de 

ação, os praticantes daquilo que chamamos de “encontros cantados” optam por dar 

importância para “aquilo ainda não tem nome”, que não se mede. O acaso/acontecimento 

se volta ao trabalho como importante estratégia de ação, de dar abertura para, de livrar as 

intencionalidades excessivas por um resultado imediato. Faz-se necessário manter tal 
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coletivos da atividade artística, ou não reconheceria a importância da alteridade no processo de criação.” 
(2015, p. 21). 

https://www.dicionarioetimologico.com.br/
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abertura perceptiva para que o sentido de alteridade funcione, sem querer dar forma à 

prática numa única estética ou representação (no caso, do canto). Trata-se de um 

processo exploratório que privilegia o agora. Por isso, desestabiliza a postura de vaidade 

egóica (QUILICI, 2015, p. 150)  do canto, dando espaço para que o praticante conheça o 

próprio canto, um canto mais “cru”, como nos disse Francesca Della Monica em um dos 

intensivos que nos ofereceu, acessando assim uma real transformação e conhecimento 

de si, o que dá abertura para uma ativação de um caráter mais relacional do canto. 

Como bem pontua Motta Lima (2013, p. 222) ao citar Mario Biagini, “a técnica (do canto, 

neste caso) não pode ser somente um conhecimento mecânico”.  

Considera-se então, que provocar no cotidiano outros modos de existência que 

motivem sair daquilo que já está instituído socialmente e experimentar algo não instituído, 

como o ato de se encontrar para cantar livrando-se dos aprisionamentos de 

autojulgamento, conduz os participantes a uma possibilidade de viver pela inventividade 

em detrimento de territórios enrijecidos. Quilici (2015, p.19) nos sugere ainda a pensar os 

treinamentos artísticos como práticas filosóficas e existenciais que nos conduzam a um 

horizonte mais abrangente, onde possam se conectar estratégias de criação com 

questões éticas, políticas e espirituais, pensando o lugar da arte na vida como 

“reconfiguradora de percepções e modos de sentir”. Ele afirma: 

 

Vaidade egóica, desejo de controle, vontade de se impor no mundo, de instaurar a 
obra que se sobrepõe ao ambiente, tudo isso tem que ser desativado, 
desinvestido, para que se possa primeiro perceber as coisas de modo mais 
límpido e real, para que a ação artística ganhe em sutileza e receptividade. A arte 
deve funcionar como se nós pudéssemos, por exemplo, “ouvir através de uma 
peça de música”, porque ela não rivaliza com os sons do mundo, mas torna nossa 
percepção deles mais profunda e refinada, mais direta e menos abstrata (QUILICI, 
2015, p. 150).  

 

1.5 O ENCONTRO DE NÓS MESMOS A PARTIR DO CANTO 

 
Nos espetáculos criados pelo grupo CASA ABERTA, as canções sempre foram 

mote de criação primário, exatamente pelo desejo de seus integrantes de motivar sua 

participação no mundo através do ato de cantar. Em todos eles, a busca pelo relacional 

sempre esteve presente: o que nos inquietava era exatamente descobrir como manter 

este fluxo de vida e esta qualidade de presença outra que fosse menos mecânica, como 

já dito. Em Do lado de dentro e Quintal (2015) a esfera relacional do trabalho se deu a 

partir de canções tradicionais extraídas da coletânea de cd’s Missão de Pesquisas 
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Folclóricas de Mário de Andrade44 e de canções do congado mineiro dançantes na 

memória de Juliana e, a partir daí, depois de muito trabalhar sobre as “qualidades 

vibratórias” que falava Grotowski (2015, p. 236), vasculhamos nossas memórias a fim de 

encontrarmos com nossas figuras maternas da infância, o que nortearia a dramaturgia da 

montagem. Em Olhos D’água (2016), inspirados pelo texto de mesmo nome da escritora 

mineira Conceição Evaristo, mergulhamos no universo das mulheres mães, negras e 

periféricas do bairro Tijuco, da cidade de São João del-Rei. Em um processo de escuta e 

vivência com 7 mulheres, coletamos canções que faziam parte de suas vidas e que 

motivavam suas trajetórias pessoais, relatadas a nós por meio de encontros, e somamos 

com outras canções que para nós revelavam aquele universo ficcional e ao mesmo tempo 

nos tocava enquanto sujeitos, numa busca pelos já mencionados impulsos vivos para a 

criação. 

O espetáculo Motriz (2016) traz à cena um solo de Juliana Mota, que através de 

sua voz nos convida à uma escuridão sonora atravessada por canções tradicionais de sua 

família no congado e outras populares que configuram o que ela chama de afetos 

musicais45, além de histórias autobiográficas. Em Fronteiras (2017), nos ancoramos no 

eixo temático do texto argentino “Espiritismo” de Tobias Cortés e as canções partiram das 

associações que cada ator e atriz fizeram sobre o que é estar em contato com uma força 

espiritual cantando, ou seja, indo de encontro consigo mesmo, independentemente da 

premissa religiosa de cada um, no sentido de força “que não pertence à igreja nenhuma. 

É um fenômeno que todos podem experimentar” (GROTOWSKI apud MOTTA LIMA, 2013, 

p. 226).  

Em cada um destes trabalhos, o processo laboratorial com as canções (a grande 

maioria brasileiras, ainda que em dialetos ou quando não, latino-americanas) desde a 

escolha até a execução em cena, visou encontrar modos de cantar que se 

desprendessem de estilos musicais comerciais e que deixassem a tradição/vida embutida 

nas canções relevar outros modos de se comportar cantando, mais próximos talvez de 

uma “natureza vocal”, menos importada e imposta e mais conectada com as raízes dos 

sujeitos. Isso muitas vezes se mostrou como bloqueio para o trabalho, já que em muitos 

casos, os atores que buscam o trabalho com o canto, estão interessados em reproduzir 

seus gostos pessoais ou mesmo em participar de montagens comerciais a la Broadway 

                                                 
44

 Missão coordenada por Mário de Andrade, em 1938, quando então era Chefe de Departamento da Cultura 
da Cidade de São Paulo. O intuito foi reunir, nas regiões norte e nordeste do país, manifestações culturais 
populares, principalmente musicais. O acervo registrado se encontra disponível em um box com cd’s. Ver 
mais em http://centrocultural.sp.gov.br/site/missao-de-pesquisas-folcloricas-cadernetas-de-campo/. 
Acessado em 20/01/2018.  
45

 Mais adiante nos aproximaremos do conceito citado. 

http://centrocultural.sp.gov.br/site/missao-de-pesquisas-folcloricas-cadernetas-de-campo/
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que, de certo modo, podem distanciar o ator de uma proximidade de encontrar “sua 

própria voz”, seus próprios impulsos para olhar para si mesmo.  

Neste sentido, criamos o Encontro Cantado do CASA ABERTA (2018), inspirado 

pelas proposições de Grotowski e pela pesquisa de nossa coordenadora Juliana Mota, 

que a  partir de canções tradicionais selecionadas que fazem parte deste repertório de 

espetáculos do grupo, investiga estes modos outros de se comportar cantando, que não 

somente o de reproduzir um gosto estético ou se manifestar pelo canto somente pela 

virtuose. Propusemos uma experiência compartilhada entre os atores e o público, que se 

dá pelo canto, pelos olhares, pelas danças coletivas e pequenas ações que surgem dos 

corpos no momento da ação. Neste experimento, observamos como se manifesta, em 

termos práticos, o conceito do canto relacional que será defendido aqui.  

O Encontro Cantado do CASA ABERTA, originalmente preparado para acontecer 

durante a visita de Mario Biagini à UFSJ, é construído a partir uma estrutura sequencial 

de canções predeterminadas e que são guiadas por líderes do próprio grupo. Algumas 

marcas no espaço, que não necessariamente é um “espaço para cena”, são sinalizadas 

previamente também, porém o que realmente define como se dará “o jogo” é a condição 

do aqui-agora, quando os atores e o público participante se encontram. O público não é 

convidado para assistir um espetáculo, mas para fazer parte de uma experiência, nos 

moldes das jam sessions, prática habitual que reúne músicos para “improvisar”. Não há 

cenário, nem iluminação teatral. Os trajes utilizados pelos atores/atuantes têm algum valor 

afetivo para os mesmos, na premissa de que irão receber convidados e, por isso, trata-se 

de uma ocasião especial. Não há uma dramaturgia com o intuito de narratividade, busca-

se por um acontecimento gerado pelo canto e pelo encontro entre indivíduos. O que pode 

o canto? O que pode o encontro? Não há respostas ou resultados esperados. Os atores 

cantam o que combinaram e ao cantar buscam por modos de se relacionar com os 

demais, seja no modo de se olhar, cantando juntos, nos movimentos dançados, nas ações 

que são lembradas e/ou surgem no espaço. Sempre a partir da canção, numa tentativa de 

recuperar a presença dos corpos de onde as canções vieram, corpos que cantam sem a 

preocupação de “soar perfeitamente”, mas por estarem engajados no desejo de 

comunicar, de agir, organizam seu corpo de modo que cantam com precisão e presença, 

de modo vivo46.  

                                                 
46

 “O estado criativo é um “poder ser” humano, uma possibilidade que é atualizada no teatro através de 

técnicas específicas. É a partir dele que o ator atingiria certa qualidade de comunicação com a plateia, 
ultrapassando a mera representação de um papel para alcançar o contato vivo com o outro e consigo 

mesmo. A palavra “vivo” denota aqui uma experiência não apenas racional, mas carrega a dimensão dos 
afetos e intuições singulares, que podem se revelar na troca com o público (QUILICI, 2015, p. 76). 
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O caráter relacional reside exatamente nesta busca por tornar aquele espaço de 

tempo que poderia ser de uma crítica estética do público por uma atividade de vínculo  e 

participativa, onde o fluxo de vida gerado a partir do ato de cantar junto seja espontâneo, 

pelo desejo de se conectar a si mesmo enquanto canta e ao outro, ao seu passado, ao 

seu presente, por romper, ainda que por alguns instantes, com a condição de viver em um 

mundo cada vez mais segregado. 

Neste contexto, Mota Drummond em seus estudos fala de um possível estado de 

individuação47, onde motivados pelo canto em relação os sujeitos, no ato, “estão 

presenciando o encontro de um ser humano consigo mesmo, e presenciar tal fato retorna 

nelas – no seu inconsciente – a experiência acumulada de felicidade48, algo como, 

segundo ela, um aumento na potência de agir do ser humano” (2018, p. 3). 

Para os atores que guiam as canções-ações, a atenção/tensão sobre executar bem 

o canto em termos de virtuose é desviada pela tarefa de criar meios de se relacionar com 

as pessoas presentes. E o canto se dá, com competência, porém sem ter nessa demanda 

o principal objetivo. Nesse quesito temos o que chamamos de função pedagógica do 

canto relacional, que ao longo deste trabalho nos debruçaremos para aclarar o entrecruze 

de princípios que nos fazem crer que este tipo de prática é capaz de operar 

pedagogicamente sobre a formação vocal do ator que canta em cena, afrouxando sua 

vaidade egóica (QUILICI, 2015, p. 150) para a própria voz e contemplando uma voz “que 

age no espaço”.  

Os convidados, cada qual a seu tempo, percebem o convite e geralmente se 

sentem à vontade para acompanhar o que acontece ou para indagar sobre as regras 

enquanto assistem e logo tratar de participar cantando junto e criando novas estruturas 

ativamente. E ainda que não cantem, ao ocupar o mesmo espaço e se abrirem para o 

jogo proposto, auxiliam na criação de vínculo entre os presentes.  

O canto relacional diz respeito a um estado de comunicação, uma qualidade 

de presença, de fazer-se ponte ao cantar, de estar em comunhão enquanto canta 

com/para o outro, o que vai além de apenas fruir do canto como uma informação 

musical. Por este movimento de buscar algo que possa ser descoberto nas canções 

tradicionais é que nos ocupamos de praticá-las em nosso espaço laboratorial, como 

processo rotineiro e assim, tratar de investigar quais são os fundamentos que permitem 

que esta esfera relacional do canto aconteça. Ao compartilharmos nossas pesquisas em 

                                                 
47

 Termo investigado na pesquisa de pós-doutorado em andamento da Profa. Dra. Juliana Mota (DEACE-
UFSJ/MG). Ver mais em: MOTA DRUMMOND. A individuação, os afetos musicais e as contas de 
lágrimas colhidas pelo caminho. (2018b, p.4) 
48

 Juliana Mota trata a palavra felicidade em consonância com os escritos de Espinosa. Idem.  
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ações como o Encontro Cantado, nos dedicamos a cuidar para que as mesmas não virem 

uma grande festa animada sem propósito ou, como diria Grotowski (2007, p. 231), “uma 

sopa emotiva”.  

Não se trata de encontrar no ato de cantar cantos de manifestações tradicionais, 

transes religiosos ou estados de possessão. Grotowski fala que esses modos 

possivelmente “grosseiros” de se trabalhar com o canto tradicional reduzem a um caos 

infundado e se apregoa em exotismos que não serão úteis ao trabalho sobre o atuante.  

Exatamente por se dar em um espaço laboratorial, o trabalho não almeja um resultado 

final ou a garantia de sucesso, mas opta por, a partir do fazer, possibilitar aos 

participantes experiências de formação artística e pessoal. 

O ator que decide cantar em cena, pode entender que o processo de desintegração 

do que ele considera impossível demanda tempo, mas pode ser realizado se ele seguir 

um certo rigor artesanal sobre o seu desejo, dentro ou fora da sala de trabalho.  

 

Podemos tratar os elementos de um trabalho diário, qualquer que seja ele, em 
constante relação com o que queremos que nasça e cresça dentro de nós, com o 
que queremos fazer com nossa vida. Qualquer práxis humana pode ser o 
fundamento de um trabalho sobre a vida. (BIAGINI, 2013, p. 178). 
 
 
 

IMAGEM 2 – Espetáculo Encontro Cantado, realizado no Inverno Cultural da UFSJ (2018) 
 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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IMAGEM 3 – Cena de Encontro Cantado 
 

 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

A investigação do canto relacional no Laboratório Casa Aberta não se dá apenas a 

partir dos cantos tradicionais, ainda que esta tenha sido uma forte referência motivada 

pelas ações do Open Program. Investimos em escavar esta esfera relacional também em 

canções populares. Como ocorreu no processo da montagem de Olhos D’água, onde 

levávamos para a cena canções compartilhadas pelas mulheres entrevistadas, canções 

estas muitas vezes da cultura de massa. Os atores ao criarem suas figuras a partir destas 

mulheres, quando cantavam, vasculhavam em si um possível timbre e respirações justos  

que lhes permitiam estar em contato com as entrevistas, inaugurando ali este espaço 

relacional. A invocação de um “outro” a partir da voz, a partir do canto. O vínculo que 

permite que o outro cante, mesmo sem estar ali.  
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IMAGEM 4 – Espetáculo Olhos D’água (2016) 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal/ Foto: Delcimar Ribeiro 

 

  Posto isso, a seguir veremos como o encontro com cada figura que faz parte da 

pesquisa e a relação de suas palavras de trabalho e conceitos com a prática realizada no 

laboratório Casa Aberta, configura no que temos chamado de canto relacional e como 

cada fundamento corrobora para o trabalho de superação do culto ao ego na formação do 

ator que canta em cena. Vale sinalizar que garimpamos aqui os princípios pedagógicos 

que nossos interlocutores utilizam em suas práticas e que nosso desejo não é o de 

reproduzir puramente estas pedagogias, mas seguir investigando a partir do contato que 

tivemos com cada uma delas, modos de trabalhar a voz cantada que nos aproxime desta 

manutenção da qualidade de presença, tal como encontramos nos cantos de 

manifestações tradicionais.   
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CAPÍTULO 2 

 

MEMÓRIAS CANTADAS – RASTROS DO LABORATÓRIO CASA ABERTA 

 

IMAGEM 5 – Espetáculo Quintal (2017) 
 

 

Fonte: Arquivo Pessoal/ Foto de Delcimar Ribeiro 

 

IMAGEM 6 – Cena do espetáculo Quintal (2017) 
 

 

Fonte: Arquivo Pessoal/ Foto de Delcimar Ribeiro 
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CARTA 2 
 

“(ANTI) ODE ÀS PALAVRAS 

 

Tenho pensado muito sobre as palavras. Que universo é esse imenso que cabe nelas e ao mesmo 

tempo as ultrapassa? Tenho tido questões com a palavra... será que cabe nesse pedacinho a 

dimensão de tudo que experimentamos? E não falo só das palavras escritas, falo também daquelas 

palavras vivas, que habitam o espaço entre nós dois. Será que cabe falar sobre tudo, será que eu 

quero dizer de tudo? 

Não sou tão boa artesã de palavras assim para fazer caber num poema ou texto científico aquilo 

que tenho experimentado com as palavras, através das palavras, pelas palavras. Processos 

preciosos de recuperação/criação de imagens na minha mente, arrepios pelo corpo, calores, 

tensões. Tudo derivado delas, da forma como me relaciono com o outro através delas. Palavras 

inventadas, palavras estrangeiras, palavras infância, palavras. 

Tenho cantado palavras e talvez seja isso que tenha me afastado cada vez mais do lugar de 

cantora. Tenho negado os treinos, depois de tantas vezes ter vestido o treino como a base da minha 

face “ensinante”. Tenho tentado decifrar o sentido oculto desse emaranhado de letras e sons. 

Tenho cantado palavras. 

Tenho catado palavras e toda essa imensidão que cabe dentro delas. 

Catado sim, uma a uma. E isso leva tempo. 

Vejo à minha volta uma necessidade tão grande de se falar de tudo, de se saber de tudo, de se fazer 

visto falando de tudo que, pra mim, muitas vezes a palavra sai vazia. Não existe tempo pra nada 

decantar dentro delas. 

A outra face, a estudante, tem decantado palavras. 

Tenho me interessado mais em me demorar nas coisas que talvez já existissem antes das palavras 

estarem criadas. Ou pelo menos de quando ainda existia um sentido mágico dentro delas. Algo me 

convoca dali e me sinto impelida a trocar as colcheias por breves e me deixar repousar. 

Sim, eu sei, já não sou menina, o tempo está passando, mas eu tenho a intuição de que ainda há 

tempo. Minha urgência está em outro lugar. 

Me deixem quieta com minhas palavras. 

Juliana Mota, SJDR, Setembro de 2018”
49

 

 

 

 

 

                                                 
49

 Carta da Profa. Juliana Mota para mim. 
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IMAGEM 7 – Espetáculo Olhos D’água (2016) 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal/ Foto: Delcimar Ribeiro.  

 

 

2.1 – “A FALTA É O QUE NOS MOVE” – JULIANA MOTA 

[...] me atrevo a pensar que em cada momento se esconde uma possibilidade, um 
ato que pode nos abrir como se abre uma porta – em cada campo de atividade 
humana, de relação, ali onde a cavidade é vislumbrada, a falta. O que resta então 
ao perceber essa ausência? Se consigo suportar essa descoberta impossível, o 
instante de lucidez se transforma em um desejo – de ser? (BIAGINI, 2013, p.178). 

 

Em quase 10 anos trabalhando e observando a trajetória da Profa. Juliana Alves 

Mota Drummond, aprendi um sem fim de lições. Digo isto aqui por acreditar justamente 

nesta dimensão relacional para o trabalho com as artes e especificamente com a voz, 

celeiro de nossas identidades. Juliana me ensinou e me ensina a cada conversa, a cada 

carta, a cada advertência carinhosa, a cada olhar que se demora, modos de existir mais 

generosos, mais sensíveis, frente a um mundo que nos embrutece cada vez mais. O 

desejo de escrever sobre esta pesquisa parte de nossa relação de parceria e confiança, 

de algo que ela plantou e cultiva há anos e que brotou em mim.  

Ora, caso o leitor estranhe estas informalidades poéticas, digo que se aqui 

queremos defender um tipo de formação vocal baseada no vínculo humano, focada na 

qualidade de relação que estamos travando com nossos colegas de trabalho, com nosso 

público, com nosso espaço, nada mais coerente que dar lugar neste estudo aos modos de 

escrever menos frios e que privilegiem a lógica do afeto.  



52 

 

Juliana conduz os trabalhos do CASA ABERTA como quem ajeita o seu próprio lar. 

Fez deste lugar um lar para os integrantes. Ali divide conosco, em cena e fora dela, suas 

faltas, suas dúvidas, suas intuições, sempre com a força e a coragem da grande mãe que 

é. A grande Mãe – figura arquetípica comum a todos os seres humanos.  Ao refletir sobre 

como me relaciono com ela e a tudo que ela representa para mim, inevitavelmente lembro 

de minha história, de como cheguei até ela – Juliana, a grande mãe – e tenho vontade de 

chorar.  

Antes que o leitor desista do texto por pensar que utilizo deste espaço para uma 

possível “sopa emotiva”, como diria Grotowski (2007, p. 231) – pergunto-me se melhor 

seria escrever uma outra carta. Não. Trago estas palavras aqui mesmo, no espaço 

acadêmico que ocupo, para chamar a atenção exatamente para esta esfera de existência 

menos automática e imediatista que nos toma por hábito, conveniência ou tradição. 

Escrever e refletir sobre processos artísticos sem considerar esta esfera sensível, capaz 

de ampliar nosso reconhecimento perceptivo e transformar nossas potencialidades na 

própria vida, é como poder mergulhar no mar, mas preferir ver apenas a superfície. Sinto 

que até mesmo nós, pesquisadores e artistas, muitas vezes cedemos ao endurecimento 

de visões sobre nossa área e a guerrilha sobre si mesmo também é sobre se manter 

atento ao que nos falta.  

Neste lugar de falta, de ausência, reconheço um dos maiores ensinamentos que 

pude obter no laboratório CASA ABERTA, quando em uma situação de dificuldade de 

processo criativo, Juliana nos disse, inspirada pelo psicanalista francês Jacques Lacan: “A 

falta é o que nos move”. Como uma grande epifania esta sentença caiu sobre mim e me 

proporcionou um entendimento profundo do que estávamos produzindo naquele espaço: 

uma busca constante pela falta que cada um trazia consigo. Estas “falas-faltas” se 

encontravam no momento em que cantávamos juntos e nos conectavam de um modo em 

comum, independente de nossas vivências pessoais. Nestes momentos preciosos de 

encontro residia o que nomearíamos canto em relação. O canto era o que nos movia e ali 

experimentávamos uma espécie de “coletividade compartilhada” ou uma “re-vinculação 

entre os sujeitos”.  

Para então mover nossas faltas e nossas urgências de estar ali, amparamos o 

trabalho prático no laboratório a partir dos conceitos investigados por Mota Drummond em 

sua trajetória acadêmica, sendo eles: os afetos musicais e os arquétipos sonoros50. 

                                                 
50

 Ver mais em: MOTA DRUMMOND, Juliana Alves. Marcas deles em mim: Memória, Música e Formação do 

Ator. Tese (Doutorado em Artes) – Programa de Pós-Graduação em Artes, EBA, Universidade Federal de 
Minas Gerais. Minas Gerais, 2012. 
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Estes conceitos norteariam nossos treinos vocais, nossas criações cênicas e também, 

sobretudo, nossas relações enquanto sujeitos que se encontraram no desejo de cantar o 

mundo. É exatamente a partir deles que começamos a inquirir, considerando também os 

encontros com as outras figuras citadas aqui, o que viria a ser nosso canto relacional.  

           Os afetos musicais, segundo Mota Drummond (2012, p. 7), são experiências 

musicais capazes de transformar a maneira como o sujeito se relaciona com o mundo. 

Como quando se escuta ou se canta uma canção conectada a memórias ou vivências 

impregnadas de afeto51 e ela é capaz de “revelar” ao sujeito informações sobre ele 

mesmo ou sobre seu mundo.  Já os arquétipos sonoros indicam, na voz do ator que 

canta, possíveis conteúdos ancestrais, convocando imagens do inconsciente individual ou 

coletivo - tal como crê o suíço Carl Jung52 - na cena. Estes conteúdos seriam como 

“imagens primordiais” à memória e ao comportamento humano: Grande Mãe, Pai, 

Persona, Sombra, Anima, Animus, Herói e Self53 e pudessem ser investigados imagética e 

sonoramente e manifestas no canto do ator. Para Mota Drummond (2012) “cada um deles 

ganha forma pelas experiências vividas individualmente e traz consigo um universo de 

símbolos e, consequentemente, um universo de significação em potencial.” 

       Para clarear estes conceitos podemos voltar ao espetáculo Quintal, já mencionado 

aqui, no qual para o processo de criação, o grupo se debruçou sobre memórias da 

infância e das figuras femininas que as povoam. Como num encontro entre o corpo do 

ator e as imagens dinâmicas que estas figuras evocam nele, surgem pequenos 

movimentos, maneiras de caminhar e canções que conectam a memória ao material físico 

do ator e lhe expande assim, qualidades de presença para além de uma construção que 

se estrutura de fora para dentro, nesse caso o contrário é o que opera a partir de campos 

associativos despertados pelo ator. Assim,  

 
O retorno a essas experiências impregnadas de afeto [...] traz imediatamente para 
o corpo do ator uma dinâmica corporal que foge do seu comportamento particular 
e cotidiano, uma experiência com as imagens mentais muito rica em cores, 
profundidade, detalhes e, principalmente, uma forma outra de experimentar o 
tempo (MOTA DRUMMOND, 2018a, p. 5). 

 

 A partir deste ponto de partida, os atores organizavam o material descoberto em 

estruturas de movimento ou partituras corporais. Pelo fato de não terem sido criadas 
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 Mota Drummond, amparada por Jung, nos diz que o afeto “se dá quando a experiência na qual o indivíduo 
está envolvido altera, além dos sentimentos, as inervações, ou seja, os sentidos e a forma de organização 
de ideias sobre um determinado assunto.” 
52

 Ver mais sobre “inconsciente” em JUNG, C. G. Psicologia do inconsciente. Petrópolis: Vozes, 1987a. e 
JUNG, C. G. Tipos psicológicos. Petrópolis: Vozes, 1987b. 
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 Idem. 
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apenas pela sua forma externa, o conteúdo interno, após este trabalho de associação, 

podia ser resgatado quando precisasse ser repetido nos ensaios e apresentações. Neste 

processo, quando provocados a vasculhar este espaço de memórias e de afetos os atores 

curiosamente traziam como material de proposição cantigas de ninar ou canções que as 

mulheres de suas infâncias lhes cantavam. Podemos dizer que o arquétipo da Grande 

Mãe, juntamente com os sons que caracterizam esta memória – por isso arquétipo sonoro 

– se davam ali de maneira clara.  

Os arquétipos54 aqui estariam relacionados com maneiras em que os seres estão 

conectados consciente ou inconscientemente a partir de suas experiências e também a 

partir de seus grupos de convívio. Como se cada sujeito herdasse informações de outros 

sujeitos que existiram antes e que foram formadas ao longo dos anos e estas pudessem 

orientar seus comportamentos ou modos de existir. Um certo canal de transmissão de 

experiências que nos relaciona entre os povos e culturas tão diversos.  

A peça Quintal, a qual escolho para referenciar o trabalho com estes conceitos 

dentro do repertório do CASA ABERTA, era iniciada por uma canção que traz os seguintes 

dizeres populares: 

 

“Mandei caiá meu sobrado / Mandei, mandei, mandei / 

Mandei caiá de amarelo / Caiei, caiei, caiei”. 

 

 Iniciado por um líder e logo após “respondido” pelo coro de atores, este canto 

inaugurava a atmosfera da peça com os atores aglomerados na lateral esquerda do fundo 

da sala. Visualmente, apenas uma luz azul sob seus corpos, todos com o dorso nu e 

vestidos com saias brancas idênticas, seus corpos se misturavam num jogo de luz e 

sombra, como se o canto manifesto por um, fosse o canto de todos.  

Por ser originalmente um canto de trabalho, apresentado ao grupo por Juliana – 

que quando cantava se relacionava com as memórias de seus familiares cantando nas 

manifestações do congado - trazia consigo informações particulares de sua comunidade, 

desde fraseados próprios da canção, até pausas para a respiração, nuances rítmicas, etc. 

Esta experiência de “ouvir” e resgatar a intenção e certo fluxo de vida contida naquele 

canto, naquela qualidade de presença, para além das palavras e da qualidade vocal que 

se apresentava, permitia que os integrantes do grupo através da escuta entrassem em 

contato com o imagem vocal daqueles sujeitos, mesmo sem tê-los visto cantar.  
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  Para Mota Drummond, “Os arquétipos não são formas fixas ou ideias concluídas que habitam as mentes 
de todos os seres humanos. São resultados de experiências que, revividas diversas vezes ao longo da 
formação da humanidade, se sedimentaram, pouco a pouco, na camada mais profunda do inconsciente 
humano, ou seja, no inconsciente coletivo como nos diz Jung em Psicologia do Inconsciente” (2012, p. 38). 
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Do mesmo modo, nas canções extraídas dos cd’s de Mário de Andrade e utilizadas 

pelo grupo, notava-se aspectos presentes nas vozes para além dos técnicos, uma vez 

que os corpos daqueles que cantavam na gravação estavam engajados em suas funções 

de trabalho e na dimensão relacional que este ato coletivo lhes propiciava.  

Ao vivenciarmos este canto na criação da cena e no encontro com o público, era 

como se permitíssemos uma visita desta atmosfera coletiva do som gravado em nossos 

corpos, porém revitalizando-a a partir de nossos campos associativos ou arquetípicos do 

“aqui-agora” da cena. Isso gerava no canto manifesto por nós uma potencialidade outra, 

revestida de camadas disponíveis à relação e por isso capazes de tocar o espectador 

consciente ou inconscientemente de modo tão profundo a ponto de vermos em vários 

momentos da peça, pessoas debulhando em lágrimas.  

 

Ao perceber os caminhos da ação-canção no corpo do atuante, aquele que assiste 
– e está aberto para ecoar – descobre em si caminhos semelhantes, não por 
querer imitar, mas por redescobrir indícios de uma experiência acumulada por 
gerações e gerações. É como se o som inspirado pelo arquétipo pai se 
apresentasse ali naquele tipo de canto, organizando o que é palpável, concreto, 
real e consciente com sua repetição característica dos cantos de trabalho, com 
sua fisicalidade e com a organização desse corpo no tempo (MOTA DRUMMOND, 
2018a, p. 6). 
 
 

IMAGEM 8 – Espetáculo Quintal 
 

 
 

Fonte: Arquivo Pessoal/ Foto de Priscila Natany 
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As canções do espetáculo Quintal foram escolhidas pelos integrantes e trazidas ao 

laboratório como propostas ou motes de cena que investigariam tais arquétipos sonoros. 

Em “Mina terê terê” - uma canção também da missão de pesquisas folclóricas de Mário de 

Andrade - ao ter o primeiro contato com ela, senti que talvez não poderia cantá-la, já que 

sua tonalidade era bastante aguda para meu registro natural de voz. Ao ouvi-la fora de 

cena e tentar reproduzi-la, minha voz falhava e eu, em meu território inseguro, sentia que 

o esforço para tentar alcançar aquelas notas era demasiado, além de não encontrar 

verossimilhança no que estava fazendo, faltava-me algo além do parâmetro técnico da 

voz. Precisava me relacionar com a voz para além no conhecimento técnico, mas 

sem dúvida, sem abrir mão dele.  

 

IMAGEM 9 – Espetáculo Quintal (2017) 
 

 

Fonte: Arquivo Pessoal/ Foto de Delcimar Ribeiro 

 

Ao ser orientado pela direção de que esta canção faria parte de uma cena de 

brincadeira entre irmãos, comecei a associar imagens que me levassem à essa 

atmosfera: pés no chão de folhas secas, a casa da minha avó paterna, os jogos na rua de 

casa… Ao levar estas imagens junto ao processo de experimentação desta canção para a 

improvisação da cena, algo aconteceu. A voz nesta região bastante aguda e frontal do 

rosto, foi de encontro às imagens-impulsos que a situação evocou e uma outra presença 

vocal se manifestou a partir deste campo relacional. Agora embebida de outras vozes da 

minha memória.  
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Mais que encontrar uma colocação da voz, o momento certo em que deveria 

respirar, qual ressonador utilizar, atividades comuns a uma aula tradicional de canto, o 

processo se deu pelo engajamento do corpo todo em relacionar os impulsos internos com 

o movimento vocal e não somente em pensar em um modelo vocal que se encaixasse na 

proposta. Segundo Mota Drummond (2018, p. 6) o que se explora nesta abordagem não é 

propriamente um tipo vocal, “como o estereótipo da voz de princesa ou de bruxa, por 

exemplo, trata-se de uma presença expandida no espaço que, pouco a pouco, vai 

fazendo-nos reconectar com experiências particulares e íntimas.” Outra vez, eis aqui a 

esfera relacional para o ato de cantar.  

O canto relacional pode ser exemplificado, também, no momento final da peça 

Quintal, quando as luzes de cena são apagadas e os atores cantam a canção:  

 

Ô dobra a marcha o instrumento 

Para a bandeira levantar  

Apruma ela bem aprumada  

Que é a flor 

De nós adorada  

Apruma ela bem aprumada  

Que é a flor  

De nós adorada  

 

Esta canção, também nos apresentada por Juliana55 – que a aprendeu em suas 

vivências em família com o congado - no processo de criação de Quintal, sela as imagens 

que foram evocadas ao longo da peça. Imagens estas, como dito anteriormente, que são 

comuns a todos nós, já que abordam a nossa relação com o sentimento materno.  

A cena era a seguinte: Os atores estão posicionados em um “quadro de família”. 

Vão, um a um, desfazendo este quadro e adentram seus pés em uma bacia com água, 

como num rito de “lava-pés”. A simbologia do ato é culturalmente bastante conhecida. 

Enquanto um está com os pés n’água, outro o auxilia a lavá-lo. O primeiro sai em direção 

a plateia. É a vez do que lavou, ter seus pés lavados e assim sucessivamente até que 

todos passem por este ‘rito’. Quando todos os atores já estão espalhados na plateia, a luz 

se apaga vagarosamente e eles repetem trechos ditos ao longo da peça, agora para uma 
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  Juliana Mota nasceu em Belo Horizonte, MG. Lá conviveu com tios e avós que faziam parte de 
manifestações tradicionais como o congado. Ver mais em KISHIMOTO, Alexandre. TRONCARELLI, 
Maria Cristina. DIAS, Paulo Anderson Fernandes. (ORG). O Reinado da Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário do Jatobá. São Paulo: Canhueira!, 2015 
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pessoa “escolhida” aleatoriamente no público, num recorte que “melhor apresente a 

relação de seu ser com a figura materna”. Para exemplificar, trago aqui o que eu dizia na 

plateia:  

 

“Os olhos de minha mãe eram olhos claros, cristalinos...Olhos de mamãe oxum. Eu 

gostava de encostar o meu rosto no rosto dela e o suor da minha testa se confundia com 

suas lágrimas. Chorava e chovia, chovia e chorava....”56 

 

Quando todos os atores já estavam posicionados na plateia, compartilhando seus 

textos escolhidos com as pessoas escolhidas, um de nós entoava a canção acima (Ô 

dobra a marcha...), os outros pouco a pouco entravam no canto na intenção de comungar 

o ato com os presentes. Ali, no escuro, algo sucedia no campo sensório-perceptivo para 

além do encantamento do público com um grupo que “canta bem e afinado”. As pessoas 

se relacionavam com os atores de modo que a voz – esta, cantada – era como um trem 

que possibilitava que tanto o sujeito cantante quanto o sujeito ouvinte viajassem por suas 

memórias, por suas intimidades, por suas subjetividades. Não há um cantômetro para 

medir o quanto cada um consegue perceber ou se afetar por isso, creio que faz parte da 

fenomenologia do ato. Me coloco em relação com as palavras de Mário Biagini: 

 

[...] então, de repente, lampeja dentro de você uma intuição, de algo que pode 
existir independentemente de você, e isso dá outra dimensão a seu trabalho com 
aquela pessoa. Seu trabalho não é apenas entre você e ele. Você e ele morrerão. 
Há alguma coisa que não morrerá? É apenas uma pergunta, mas, como eu disse, 
ela dá outra dimensão ao seu trabalho daquele instante, ao seu acordo não 
explicitado. Isso significa que aquele ensinamento também pode existir para além 
de você? Eu passarei, você passará, e posso dizer que esse assunto não me diz 
respeito; não há dúvida de que eu não estarei lá – a morte varrerá todo o meu 
passado. No presente, porém, esse alargamento de dimensões importa (2013, 
p.183). 
 
 

 

 AFETOS MUSICAIS – ARQUÉTIPOS SONOROS – QUALIDADE DE 

PRESENÇA: RELACIONAL  

 

Então, o trabalho a partir destes conceitos supracitados visa para além da criação e 

manutenção de figuras cênicas, dispositivos que colaborem com a experiência de vínculo 

entre os praticantes, num sentido próximo a uma investigação sobre si, sobre o meio 
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 Texto adaptado do conto “Olhos D’água” de Conceição Evaristo, escritora brasileira de Minas Gerais.  
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social que circunda o sujeito, numa compreensão sensível da existência do sujeito, desde 

o pensamento até as suas ações. Sobre esta abordagem, Mota Drummond acrescenta, 

 

Situações em que o universo de sensações e a maneira de se relacionar com o 
mundo se alteram de forma brusca, ou seja, situações que afetam o ser têm o 
arquétipo como um impulso, um estímulo que faz emergir a experiência 
acumulada de toda a humanidade. São eles aquilo o que nós costumamos chamar 
de instinto, ou seja, uma “pré-disposição à” tomada de determinadas atitudes que 
ultrapassam os limites da racionalidade (2012, p.30). 

 

Uma outra experiência – alheia ao trabalho com o CASA ABERTA, mas totalmente 

influenciada por ele – pode ser descrita aqui. Em 2017, estreei junto ao grupo AFO!TA 

Teatro (São João del-Rei/ MG) o espetáculo Morada, que tratava basicamente de relações 

familiares. Em uma das cenas finais, eu dava voz a uma figura que havia perdido o pai 

recentemente, numa situação de partilha da herança com os irmãos. No centro do palco, 

havia uma mesa de madeira apenas e minha marcação iniciava quando eu começava a 

cantar “Na hora do almoço”, do compositor brasileiro Belchior. A situação de partilha pós 

morte, somada à imagem da mesa no espaço além de versos como “Ainda sou bem moço 

pra tanta tristeza, deixemos de coisa, cuidemos da vida, se não chega a morte ou coisa 

parecida e nos arrasta moço sem ter visto a vida.” imediatamente me conectaram ao 

episódio de morte do meu próprio pai e fui tomado por um incessante choro que me 

acompanhou por toda a cena. Percebi enquanto fazia, que meu canto ali, desprovido de 

um cuidado musical, era um canto vivenciado e não um canto interpretado. Isso é 

fundamental para fazer entender o que digo. Uma dimensão relacional movida por um 

afeto musical se estabelecia ali, entre minhas memórias, a situação presente e a ação 

cantada.  

Não quero afirmar aqui que, para ativar tais estados evocados por afetos musicais, 

necessariamente se deve lembrar em cena de momentos tristes ou coisa que o valha. Ou 

que o ator deve esperar que um possível arquétipo lhe tome e, só assim, ele poderá dar 

continuidade ao seu trabalho.  Trata-se, aqui, de acessar um campo de associações que o 

corpo atuante já vivenciou e que por isso, é rico em impulsos vivos que o fazem ampliar 

sua presença e neste estado trazer a ação da cena. Vale lembrar que estes são 

mecanismos que são explorados constantemente em situação laboratorial, portanto de 

busca constante e experimentação. 

Em Olhos D’água, peça criada pelo CASA ABERTA, muito do que vemos como 

relacional no canto se apresenta também. O espaço é organizado da seguinte maneira: 5 

cadeiras formam em círculo o espaço de cena. Em cada cadeira um ator monta sua 
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“casa”, seu espaço relacional. Entre estas cadeiras, ali, no limiar do círculo, lado a lado 

com os atores está o público. A dramaturgia, criada a partir de histórias de mulheres da 

comunidade do Tejuco - de São João del Rei - e suas canções somada às ações geradas 

pelos atores, circulam pelo espaço e reverberam em retorno para o público.   

 

 

Figura 1 – Olhos D’água 

 

Fonte: Autor/2020 

 

A esfera relacional da peça ultrapassava a dimensão espacial da cena se 

considerarmos que ali estão presentes na dramaturgia e na ação as vivências de uma 

pessoa real – não um personagem fictício – cantadas e contadas por atores em cena, 

com suas projeções e associações pessoais para as canção-ações – e ainda somadas às 

projeções do público que recebe as canções-ações, faz também suas associações e 

“canta junto” ou seja, altera seus modos de percepção e de presença no espaço. 

Há uma outra passagem de Olhos D’água que merece ser citada aqui. Estávamos 

em uma comunidade pertencente à cidade de Bambuí – MG. A apresentação se daria 

numa espécie de pátio ou praça. Ao lado deste local havia uma vegetação bastante 

volumosa e exatamente no momento em que íamos começar a peça, um bando de 

cigarras começaram a soar em um volume muito alto. Era a primeira vez que 

apresentaríamos a peça em um espaço aberto, onde o som se concentrava com menos 

facilidade e apesar de termos ensaiado, não contávamos com este imprevisto. Nos 

esforçamos para manter a qualidade do trabalho na medida do possível e seguimos 

contando e cantando as histórias daquelas mulheres. Vez ou outra eu observava o público 

na tentativa de medir o nível de atenção que estávamos conseguindo apreender com 

aquela ‘orquestra’ inusitada. Senti que o grupo se manteve em relação com o trabalho e 
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com espaço com honestidade e desejo de comunicar. Para nosso total espanto, quando 

pensávamos que ninguém nos ouvia com qualidade, no momento em que uma das atrizes 

inicia uma canção, pouco a pouco o público começa a cantar junto e o que vemos ali é um 

coro se relacionando com a ação proposta pela peça, mas também com suas próprias 

subjetividades, suas tradições, suas memórias e até mesmo com o bando de cigarras. 

Inegavelmente a situação provocou uma grande comoção a todos. Entre lágrimas e 

arrepios era notável em cada corpo, em cada olhar brilhante o desejo de estar ali, 

acessando juntos uma potente fonte de vida através do canto.  

 

As fontes antigas somos nós. No momento em que a força da vida dentro se torna 
incandescente, um se torna um espelho para o outro. Aceitar-se a si próprio 
através do outro, um ser humano. Eu exijo algo de você, eu peço para que você 
lute por sua humanidade e você exige o mesmo de mim (BIAGINI, 2013, p. 185-
186). 

 

Acredito que o espaço relacional que inauguramos ali, operou em cada um dos 

presentes este ‘estalo’ por “lutar por sua humanidade”. Juliana Mota acredita que as 

canções tradicionais, advindas de tradições como as em que ela esteve presente com sua 

família, como o congado, nutrem este tipo de dispositivo que reconecta as pessoas. Ainda 

que eu não tenha em minha história pessoal, episódios com o congado, poderia entender 

esta esfera relacional das manifestações tradicionais – ou do corpo que canta a partir 

dessas manifestações ou desses ritos - a partir por exemplo das procissões da igreja 

católica, ou até mesmo dos momentos cantados de uma missa, atos que já vivenciei. 

Poderia ainda trazer esta noção de estar de corpo inteiro cantando em relação, de quando 

visitava o terreiro de candomblé do meu pai, que era Pai de Santo, e via as pessoas ali 

cantando. Em ambos os casos, na igreja católica e no candomblé – e não estou entrando 

aqui em preceitos religioso, mas sim nos modos de existir (qualidade de presença) dos 

praticantes enquanto cantavam  - quando estas pessoas cantavam havia ali algo que 

ultrapassava a preocupação de ‘parecer alguém que canta bem’, existia ali um canto 

carregado da intenção de buscar algo, o canto era o veículo para a fé, para as questões 

que lhes afligiam, para o que quer que acreditassem que cantando poderiam evocar. 

Junto dessa crença, desse desejo, acredito que uma série de associações eram/são feitas 

no corpo do cantante. Uma série de ajustes não só físicos, mas também. Durante uma 

procissão da igreja católica, por exemplo, me parece raro que um praticante vá se pôr a 

pensar se está desafinado, se seus agudos estão plenos, se sua voz está na máscara, se 

agora no refrão usará a voz de peito ou a voz de cabeça, se está acionando sua 

respiração através das intercostais, se seu joelho está levemente flexionado para notas 
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altas ou se sua língua está repousada atrás dos dentes inferiores. O que interessa ali é o 

estado relacional do praticante com seu íntimo, com seus anseios e intenções e como a 

canção ou o ato de cantar lhe impulsiona para externalizar aquilo, partilhando com os 

demais que estão no rito seu modo de existir cantando.  

Se observamos este estado relacional de quem canta em manifestações 

tradicionais como uma potência a ser investigada, talvez, a partir dessa noção, podemos 

encontrar o mesmo nos treinos e exercícios com a voz em processos artísticos e no 

próprio cotidiano.  

Vale retornar a sugestão dada por Quilici (2015, p. 19) de buscar modos de 

treinamento artístico que sejam também práticas filosóficas que nos ajudem a refletir não 

só sobre nosso fazer técnico, mas também sobre o nosso modo de estar no mundo e se 

relacionar, reajustando nossas percepções e condicionamentos sobre ser sujeito no 

coletivo, já que esta, a verdade factual de que vivemos em comunidade, é irrevogável.  

 

Conscientemente ou não estamos ligados às outras pessoas. Vários elos nos 
conectam ao outro. Desde afinidades por um tipo de forma de se vestir, até a 
cultura de um povo ou a herança universal, presente no inconsciente coletivo. 
Temos pontos em comum, características compartilhadas, capazes de nos agrupar 
e re-agrupar no emaranhado de conexões feitas no dia a dia (MOTA DRUMMOND, 
2012, p. 30). 

 

   Para além dos processos de criação conduzidos pela Profa. Mota, o trabalho 

laboratorial do grupo muitas vezes era conduzido pelos próprios integrantes, o que nos 

dava a chance de investigar ramificações dos motes centrais escavados ali.  

No fim de 2018, quando já fazia parte deste programa de pós-graduação, e então 

já havia me encontrado com as figuras que aqui apresento como objeto de estudo, 

ministrei uma oficina para 5 integrantes do grupo na tentativa de explorar alguns 

exercícios baseados nos fundamentos de Mota, Biagini, Della Monica e Rodriguez e que 

adaptados por mim, poderiam nos ajudar a pensar na abordagem do canto como estado 

relacional, no intuito também de identificar conceitos que já trabalhávamos em nossa 

trajetória.57
 

Então, logo após o término da prática, dissertamos sobre o que vivenciamos e 

trago ao texto algumas de nossas indagações. Ao questionar ao grupo se eles 

identificavam uma pedagogia com fundamentos claros de formação vocal nas atividades 

praticadas pelo CASA  ABERTA, alguns se manifestaram dizendo que sim, conseguiam 

traçar alguns nomes, outros disseram que saberiam identificar no corpo-espaço, mas não 
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 Os exercícios realizados neste dia estarão futuramente disponíveis em um novo material que dá 

prosseguimento à esta pesquisa. 
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se restringiam a uma nomeação para isto, como se a informação se armazenasse de uma 

outra maneira em suas memórias. Por algum motivo isto me chamou a atenção. Que 

outro espaço seria este que alguns integrantes acionam em seus corpos para registrar 

aprendizagens sem, contudo, precisar encaixotá-las em um nome?  

Isso me levou a pensar que possivelmente cada sujeito responde às provocações 

que vive de acordo com padrões comportamentais as quais seu sistema está acostumado 

a funcionar. Se o sujeito A passou toda a sua vida sendo estimulado a identificar as coisas 

através de nomes, o sujeito B pode identificar as mesmas coisas, porém através de outras 

informações, possivelmente menos exatas como um nome, mas sim uma sensação, uma 

cor, uma imagem, um cheiro ou sabor associado às lembranças.  

Não é necessário pensar muito para ter este diagnóstico. As pessoas que vivem à 

nossa volta provam isso a todo instante. Uns são rápidos com números, outros com 

letras. Outros ainda com letras e números. O que quero dizer é que somos diversos e 

poderíamos citar diversos exemplos para esta constatação lógica. Logo, se assim somos, 

certamente nossos modos de aprender também passam por variações. Sendo assim, 

nem sempre os modelos de aprendizagem encerrados em um manual de como fazer vão 

servir para todos os perfis.  

Retornando à pergunta que fiz aos integrantes, se uns se valiam de nomes/termos 

para entender o que se pesquisava naquele laboratório e outros de imagens, como 

transformar o que é descoberto em conhecimento que poderá ser acessado depois?  

Um dos integrantes, o mesmo que diz que “funciona” melhor com nomes, diz que 

pelo fato do grupo estar focado na prática, apenas duas vezes na semana, muitas vezes 

não há tempo para compartilhar o que foi vivenciado. Nesse sentido, identificamos um 

ponto a ser pensado: há de se observar se no espaço prático há a necessidade de 

verbalizar o que foi feito, para então de fato considerar o saber como algo adquirido, 

talvez pelo costume herdado de nossa educação conteudista que espera que o aluno 

tenha informações decoradas, para além de confiar que o corpo é capaz de apreender 

saberes ainda não transformados em verbo.  

Por outro lado, há de se pensar que a palavra, posto que é nosso veículo de 

comunicação verbal, inaugura realidades, uma vez dito, algo existe. Nesse sentido sim, é 

bastante importante que se discorra sobre o que foi feito em um trabalho prático para 

retomar os caminhos, entender a trajetória e se firmar no que foi descoberto.  

Ao discutirmos sobre como os conceitos trazidos por Juliana Mota agiam no 

trabalho, um dos integrantes diz que só consegue definir por nome o fato de que, quando 

estamos cantando no laboratório, existe um apelo por uma ativação de imagens através 
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dos arquétipos sonoros que são identificados nas canções tradicionais. Para ele, é esta 

imagem a responsável pelo engajamento do seu corpo de um modo “diferente”, que ele 

não saberia explicar, em suas palavras.   

A diferença concreta destes possíveis lugares do canto, aquele da escola 

tradicional de canto e este outro no laboratório teatral, é que no primeiro existe uma 

preocupação em cantar seguindo rigidamente os parâmetros musicais. Pensa-se na 

colocação da voz, na afinação, na intensidade, na qualidade. Já neste segundo “lugar da 

voz”, a imagem permite uma fuga desta preocupação excessiva de acertar dentro de um 

molde musical e o praticante se preocupa em cantar, tal como quando aprende a andar e 

não pensa mais para fazer isso. Como uma criança que canta sem se julgar. A criança 

que ainda não tem tantos padrões já consolidados.  

A fim de refletir sobre estas questões, nos vale recorrer à trajetória vocal de um dos 

integrantes do grupo. Ele começa sua “caminhada vocal” com os cânticos de sua igreja, 

prática recorrente aos que descobrem muito cedo que desejam se manifestar no mundo 

cantando. Ao decidir estudar teatro, se matricula em um conservatório de música e ao 

mesmo tempo entra para o Laboratório CASA ABERTA. Isto é, parte de um lugar onde o 

seu canto se dava por intuição, imitação e/ou repetição nos ensaios da igreja, onde se 

cogita que esta é a melhor maneira de se cantar para aclamar seus símbolos religiosos.  

Logo após, ingressa em uma escola que segue padrões líricos - com todo o seu 

modo específico de acessar a voz – e concomitantemente ao CASA ABERTA, laboratório 

que considera, para além dos aspectos virtuosos da voz, outras dimensões de atuação da 

mesma, tais como entender o espaço de relação e as imagens geradas pela vocalidade.  

Ele nos relata que no início se sentia completamente desnorteado, pois os lugares que 

precisava acessar em cada abordagem o deixavam em constante conflito. Como escolher 

o que é melhor? Qual o caminho seria o mais adequado? Existe uma única maneira de 

conhecer sua voz e utilizá-la?  

Naturalmente, dividir a sua atenção e até mesmo o seu processo cognitivo entre 

estas abordagens o deixava exausto e logo ele começou a preocupar-se com a sua saúde 

vocal. Nos relata que ao sair dos encontros do CASA ABERTA, onde muitas vezes 

passava por treinos que envolviam todo o corpo e não somente o aparato vocal, se sentia 

completamente desgastado e não conseguia responder bem às exigências da escola 

lírica. E quando “virava a chave” para o lírico, encontrava apoio nos estudos de fisiologia 

da voz para não se cansar ou se lesionar com frequência.  

O que ocorria aqui, possivelmente, é que o trabalho dentro do laboratório exigia 

deste corpo lugares para além de uma boa execução do material sonoro vocal e isto 
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certamente gerava mais cansaço, mais gasto de energia. Com o tempo e com as tensões 

se assentando, o que era esforço demasiado deu lugar à consciência do uso destes 

lugares distintos da voz e um engajamento do corpo todo já não tão preocupado em ser 

um “excelente executador”.  

Este pode ser um outro ponto que merece ser discutido em abordagens de 

pedagogia da voz como esta proposta pelo CASA ABERTA. Ainda que o foco esteja na 

prática, no cantar como motor da ação – seja em treinos ou em criações – o cuidado com 

a voz e o conhecimento sobre fisiologia vocal certamente são indispensáveis. No 

laboratório isto não era tão recorrente pelo fato de que os integrantes que ali estavam, 

sendo graduandos da escola de teatro ou música, já haviam passado por disciplinas que 

abordavam estes conteúdos e que são, inclusive, ministradas pela coordenadora do 

grupo, Juliana Mota.  

Digo isto para salientar que os processos técnicos da voz não devem ser 

ignorados em virtude da busca de uma voz dita mais livre ou “fora das caixinhas”. 

Eles são sim fundamentais no cuidado, na consciência e no manejo da formação vocal, 

contudo creio que o perigo está em se enrijecer dentro de um mesmo “modo de fazer”. 

Talvez o caminho que me ocorra seja, antes de eleger uma ou mais cartilhas de voz para 

seguir, seria proveitoso que o sujeito se permitisse conhecer sua voz num lugar menos 

educado, se é que isto é possível.  

O uso vocal manifesto de forma somente “educada” tende a criar rigidez ao 

praticante, já que ele enquadra o seu desejo de sonorizar, ao contrário de quando se 

canta com esta atenção-tensão desviada para outras tarefas - como criar imagens para o 

que está sendo cantado ou considerar que se está cantando para alguém - há uma 

liberação deste corpo para mergulhar um pouco mais fundo nas experimentações. Prova 

disto é que em exercícios de preparação, feitos numa outra ocasião no laboratório, em 

que vocalizávamos frente a um teclado, nosso foco estava diretamente ligado ao fato de 

acompanhar o teclado, que nos ditava as notas. Quando o mesmo trabalho de preparação 

se dava pelo espaço a partir de imagens como “Cante para o outro”, “Perceba que tem 

alguém do seu lado”, “Jogue com esta pessoa”, “Conte um segredo ao cantar”… Logo os 

participantes demonstravam respostas físicas de um corpo integrado em trabalho como 

corpo suado, olhos atentos, joelhos flexionados naturalmente como em “ato de caça”, ou 

seja, em prontidão para o jogo.  

Do ponto de vista do preparador, uma das problemáticas de pensar o som no 

trabalho vocal como imagem talvez resida no fato de que esta imagem pode ser 

associada pelo praticante como algo estático como uma foto, e isso pode gerar nele o 
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costume de buscar por resultados estáticos com a voz, sendo que o que nos interessa é a 

experiência de percorrer diversos caminhos com esta voz, numa imagem em ação. 

Isso é bastante recorrente em aulas convencionais de canto, principalmente 

quando os professores seguem receitas aprendidas em suas escolas e pensam que 

aquela mesma maneira de trabalhar servirá para todos do mesmo modo. Por exemplo, 

quando uma professora de canto me pedia para cantar como se estivesse no alto de uma 

montanha-russa, para que eu trabalhasse meus graves com o mesmo relaxamento que 

eu cantava os agudos. Para mim aquela imagem funcionava, mas se ela utiliza a mesma 

imagem com alguém que tende a ser mais exato/racional, será que funcionaria? 

Existem várias outras imagens que frequentemente os professores usam para 

conseguir provocar no sujeito mudanças de timbre, de colocação vocal, de ressonância, 

afinação, etc. Aos poucos este sujeito se acostuma a colecionar estas fotos e somente se 

manifesta com seu canto dentro destes registros.  Desconfio então que a ideia de imagem 

sozinha não nos satisfaz. Talvez imagens em ação ou gesto vocal, algo que veremos mais 

adiante com o trabalho que Francesca Della Monica realiza.  

A voz conduzida através deste lugar racional possivelmente atingirá lugares 

técnicos, musculares específicos, mas o restante do corpo talvez não se mobilize por uma 

falta de manejo da consciência de um corpo integrado e não fragmentado, questão que 

apresentamos no início deste texto como uma das problemáticas do estudo da voz. A voz 

automatiza os lugares físicos já descobertos, mas o restante do corpo não se ativa 

completamente para gerar estados de comunicação e o que ouvimos é uma voz estéril.  

O sujeito que trabalha sobre o viés desta técnica “estéril” se propõe a cantar 

apenas dentro de uma caixa de padrões, inclusive ele espera chegar neste lugar em seus 

treinos e performances e não se disponibiliza a encontrar outros lugares mais “crus” da 

voz.  

No canto “educado” pelas escolas tradicionais busca-se um padrão de timbre e de 

estética musical, e muitas vezes a ação de desaprender, desapegar, desistir de uma voz 

domesticada é trabalhosa, inclusive pelo fato de que geralmente os atores/cantores são 

submetidos em suas práticas a buscar por esta domesticação.  

Naturalmente não queremos dizer aqui que uma abordagem mais técnica deve ser 

substituída por outra mais “livre” de padrões. Elas podem coexistir e coexistência é uma 

palavra que poderia ser mais visada em processos artísticos de formação. O sujeito que 

trabalha sobre seu corpo pode lançar mão de modos de fazer distintos, desde que estes 

façam sentido para a trajetória que ele quer seguir com seu corpo-voz. Se deseja ser um 

ator-cantor de musicais a la Broadway, como ser virtuoso e ao mesmo tempo não se 
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enrijecer? Se deseja trabalhar com cantos tradicionais de culturas populares, como se 

conectar com os impulsos da canção sem, contudo, abrir mão de uma precisão musical? 

Talvez um caminho para estas questões esteja em entender como se apropriar de 

estudos/linguagens variadas do uso da voz. Como se fosse possível combinar as chaves 

e deixar que uma apareça mais que a outra em determinada situação, de acordo com a 

necessidade do uso da voz para determinado tipo de trabalho ou estilo de canto coerente 

com determinada proposta. Um estado de abertura e de constante vigília. Não lutar contra 

o trabalho, mas sim descobrir qual tarefa deve ser cumprida. E estar entregue ao que 

pode acontecer a partir do canto feito em relação. 

As escolas formais de canto, geralmente trabalham com a ideia de produto/ 

resultado. Então, o aluno espera, por exemplo, até o fim do ano letivo alcançar uma 

escala a mais em sua tessitura vocal. Se no início do ano ele alcançava um Dó3, sua 

meta para o fim do ano certamente será a de expandir este limite. Em processos de 

descoberta vocal em laboratório, tal como o CASA ABERTA, o processo de busca é 

intermitente. Não se encerra o trabalho em um resultado almejado para a apresentação 

de fim de ano, o sujeito se coloca num estado de constante busca, onde o que importa é 

estar relacionado com o momento presente e com uma possível necessidade da voz 

daquele momento. Então, a descoberta se dá por um viés experimental, sem, contudo, 

abrir mão de recursos técnicos vivenciados em outros processos. Coexistência. O que foi 

apropriado em outros trabalhos vocais não deixa de existir no trabalho 

experimental/laboratorial. Trata-se de uma experiência somática.  

Sendo assim, ter a possibilidade de trabalhar de modo laboratorial, permite ao ator 

ter contato com a sua voz de um modo que não seguirá um manual de uso, isso apesar 

de gerar insegurança, faz com que ele esteja sempre atualizando sua atenção para 

entender o que precisa ser feito, como se perguntasse a cada instante em que se 

perdesse em um processo: “E agora, o que precisa ser feito?”.  

Este estado de busca ou iminência de algo que está por acontecer coloca o corpo 

criador em estado de prontidão, como um bicho à espreita, mirando a sua caça e 

naturalmente, insiste para que este corpo esteja em relação direta com o espaço e com 

os outros e não só consigo mesmo e com o que se pode fazer do seu instrumento. Há um 

apelo por expandir a percepção e alterar a qualidade de presença.  

No que diz respeito à condução de exercícios e práticas que visem o trabalho com 

a voz, é bastante importante que o condutor perceba quando deve explicar e quando deve 

dar voz ao indizível.  
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Nas oficinas que ministrei no CASA ABERTA, com os integrantes, muitas vezes 

notei que por já nos conhecermos e já aparentemente sabermos qual era nosso foco de 

pesquisa, que os integrantes ao iniciar um dia de trabalho esperavam que alguém 

explicasse com palavras o que deveria ser feito e se esqueciam de aspectos básicos no 

trabalho teatral, tais como se olhar, perceber o outro no espaço, ativar o corpo para um 

estado de jogo, como se o automatismo para o trabalho com a voz indicasse a espera por 

um exercício de vibração de lábios ou de línguas, respirações em ligatto58 ou stacatto ou 

qualquer outro que faça parte do kit convencional de preparação vocal.  

Não se trata de ignorar estes caminhos, mas sim pensar de que forma o ator, 

criador da cena, em seu processo de descoberta vocal (que é infindável, penso eu) antes 

de querer “enjaular” sua voz em um modo de fazer único, consegue deixá-la voar 

cruamente, utilizando ideias que Francesca Della Monica dá para uma voz que é  

humanamente crível, ou seja, que falha, que arranha, que pigarreia, que tosse, que geme, 

que grita, que chora, que goza.  

Em trabalhos com atores, quando me cabe a função de preparador, noto que 

existem dispositivos que nos levam automaticamente para a espera de que o guia diga o 

que fazer. Uma acomodação recorrente em espaços onde aparentemente já existem 

acordos estabelecidos. Penso que em qualquer que seja o processo artístico, cabe ao 

sujeito encontrar uma inquietude de não se dar por satisfeito com o que foi oferecido. 

O que quero dizer é que, se o desejo é ser criador, não se pode esperar que 

alguém te diga o que fazer. Esta investigação deve começar assim que se entra no 

espaço, ainda que este seja território inseguro, para realizar um ensaio ou uma oficina. Ali 

já existem elementos que precisam ser lidos, o próprio espaço, as pessoas que estão 

participando e também, mas não só, o que o condutor traz para o jogo como instrução ou 

provocação. Aspectos altamente relacionais.  

Se o corpo do sujeito não busca por esta prontidão de estar disponível para o que 

vier, seu trabalho será medíocre ao ponto de simplesmente ser aquele que segue ordens. 

É da natureza do criador ser inquieto, desconfiar, questionar o que lhe põem à frente dos 

olhos. A partir disso que se formam enfrentamentos positivos a qualquer processo que 

seja. O trabalho começa a partir do momento em que se diz sim para ele. Deveria partir 

de um convite pessoal; o sujeito se convida a experimentar o que ele entende que seu 

desejo pede, seu desejo de cantar.  
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 Termos musicais do italiano, a saber: Ligatto: Notas ligadas  e Stacatto: Notas destacadas. 
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Por outro lado, é bem verdade que uma vez condicionado a seguir um modo de 

fazer específico, o sujeito pode necessitar de um tempo para se livrar destas possíveis 

amarras. Num sentido metafórico, se se lança água ao gesso, ele não se dissolverá 

imediatamente.  

Considerando estes aspectos, há de se valer da ideia de que os cantos tradicionais 

que utilizamos no trabalho com o CASA ABERTA (e que temos como referência os 

trabalhos do Workcenter, mas não só, uma vez que utilizamos também das experiências 

de Juliana Mota com o congado) são originais de espaços que não são laboratórios de 

teatro, mas sim zonas de vida, trabalho de campo, de trabalho religioso, onde não se 

reflete sobre “amarras” ou “prontidão”. O canto age e fim.  

Se um sujeito em uma mineração, num espaço escuro, quente e úmido começa a 

cantar com certa qualidade e engajamento corporal, certamente não seria para mostrar o 

quão bela é sua voz, mas sim como a urgência de se fazer presente, de dar a sua 

consciência de vida alguma fisicalidade através da voz e ainda, de se fazer notado  para 

os demais, para dizer que ainda está ali, que resiste. Há uma necessidade: Cantar para 

se mostrar vivo.  

E no espaço laboratorial? Como podemos buscar a necessidade daquele canto em 

um treinamento corporal ou em um processo criativo? Penso que possivelmente este 

estado de urgência, traz ao corpo cantante a disponibilidade necessária para alterar a sua 

qualidade de presença e também para sentir o desejo de ir de encontro ao outro pelo 

canto como ponte.  

Noto que outro ponto que gerava questões no trabalho do grupo era o fato de 

alguns integrantes, através de cantos tradicionais, pensarem a tradição como uma 

entidade ou uma imagem fixa que precisa ser encontrada por todos igualmente, quando 

na verdade esta tradição ou ancestralidade está no próprio sujeito - também é o presente, 

também ocorre agora – e nas forças que surtem efeitos sobre ele (aqui também temos o 

caráter relacional), inclusive a sua história, a história de seu povo e sua memória, mas 

desconfio que esta ideia de imagem fixa dá ao sujeito o parecer de que há algo 

determinado para se buscar e se ele não alcança, está derrotado ( ou volta para a sua 

tumba vocal). 

Talvez entender as imagens ou estes campos associativos como algo dinâmico, 

que a todo momento pode sofrer alterações dentro das condições concretas do trabalho, 

pode ser uma pista para entender estes possíveis “estacionamentos” no caminho da 

busca. Já que pensar ancestralidade no trabalho atoral muitas vezes cai no lugar quase 

esotérico de algo que virá e tomará o corpo do sujeito e falará por ele. Sinto que este 
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trabalho, pelo contrário, tem aspectos bastante concretos, talvez não dentro de 

parâmetros lógicos passíveis de medição, mas ainda assim, justos.  

O cerne da questão está em pensar o canto como um raio que passa pelo corpo, 

uma flecha. E não algo que toma o corpo que canta ou que o aprisiona. Quando há 

apego, há atividade racional de julgamento e, logo, se o sujeito não responde às possíveis 

exigências ou expectativas pessoais, frustra-se e bloqueia-se o corpo. 

Nesse sentido, trago à luz um exemplo específico ocorrido na oficina com um dos 

integrantes. Em determinada ocasião, quando ele começa a cantar, num volume alto, nos 

traz a sensação de que ele quer “ferir” o espaço, tamanha a intensidade. Peço a ele então 

para cantar para si mesmo, na tentativa de inverter o endereçamento e para que ele crie 

uma zona de contato, primeiramente, com seus impulsos, com seu campo associativo, 

para que ele se convide a estar ali, sem se preocupar com a convenção de “projetar a 

voz”.  

Esta provocação destinava-se a impelir o praticante a se colocar no jogo como se a 

voz então viesse de dentro dele, como se ele houvesse desistido de “mostrar” todo o seu 

potencial vocal e, de fato, se relacionasse com a situação proposta e aí sim buscasse um 

endereçamento para aquele movimento vocal. Conquistado isso, neste momento 

tínhamos uma ação, para além do movimento sonoro. Para além do desejo de se colocar 

como “alguém que sabe”, foi necessário descobrir o desejo de se comunicar, de 

comungar aquele momento com os demais, com a urgência do minerador na mina.  

Após a oficina, os integrantes do CASA ABERTA identificaram que as palavras 

ação, contato e escuta estavam o tempo todo em evidência nas dinâmicas trabalhadas. 

Sobre ação, entendemos algo para além do movimento físico, que é recheada por um 

sentido, um desejo de realizar um propósito. No canto, esta ação é conduzida por uma 

intenção, a canção é o instrumento que move a ação59.  

Por contato, compreendemos o engajamento corporal dos participantes, o que há 

entre no espaço de relação entre os jogadores, entre o ator e a canção, entre o ator e o 

espaço, entre o ator e seu campo associativo. Uma atenção refinada e percepção 

expandida do todo. Tatiana Motta Lima60 elaborando sobre este conceito a partir de 

Grotowski, dirá que estar em contato, de forma geral, poderia ser definido como  “estar 

em relação com, ‘reagir a’, ‘responder a’ [...] perceber o outro e reagir intimamente de 
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 Na página 18 trazemos a noção de ação que nos interessa.  
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 Lima, T. (2005). Conter o incontível: apontamentos sobre os conceitos de ’estrutura’ e ’espontaneidade’ em 
Grotowski. Sala Preta, 5, 47-67 
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acordo com essa percepção [...] agindo e reagindo no aqui agora das relações” (2005, p. 

56).  

 

O contato pressupunha, portanto, uma relação concreta com o espaço: é em 
direção ao outro (aos outros, ao Outro), em termos de espaço físico, que a reação 
pode se dar. Nesse sentido, o conceito de ‘contato’ não inclui apenas os atores 
que se relacionam, mas também o ‘espaço’ onde acontecem essas relações. O 
espaço é, ao mesmo tempo, percebido geométrica e ‘existencialmente’. Ele 
direciona e orienta as relações, ao mesmo tempo em que é direcionado e 
orientado por elas (MOTTA LIMA, 2005, p. 56). 

 

 Escuta, por sua vez, seria a disponibilidade do sujeito de manter uma zona de 

passagem liberada para os acontecimentos, um estado de “não-fazer”, algo como uma 

“passividade e abertura para o desconhecido”61, uma manutenção do fluxo ativo do jogo, 

sem necessariamente forçar acontecimentos. Algo como um estado de abertura e 

disponibilidade para o trabalho do ator. Se relaciona intimamente com os termos atenção 

e prontidão, que indicam a postura ativa do ator, contudo vale ressaltar, como bem  

pontua Motta Lima (2012, p. 5), que esta escuta não necessariamente tem a ver com 

“uma atenção ‘hiperativa’ – que tudo quer abarcar” ou ainda com “uma volúpia pela 

produção de acontecimentos”.  

Uma ação em contato e em constante escuta, não é algo deliberado, aleatório, 

deve ser mais do que manifestar a sua capacidade sonora.  E por isso se perguntar “O 

que é isso que eu estou fazendo” é importante no processo, para essa tomada de 

consciência constante.  

Somos condicionados a reagir primeiro à visão e ao verbo. Observa-se o condutor 

do exercício e espera-se que ele dite o que deve ser feito. Quando há abertura para o 

estabelecimento de relações o condutor pode entrar na sala (os participantes da atividade 

o esperam e já sabem que vão trabalhar, este já é um acordo) e começar o trabalho talvez 

dando uma ou duas indicativas que clareiem possíveis regras do jogo e logo após 

começar de fato a jogar, sem necessariamente condicionar este jogo com palavras que 

levem o praticante a acessar lugares automatizados ou tensões e bloqueios remetendo 

aos perfis que cito no início deste texto, de alguém que se situa em um altar ou em uma 

tumba para o trabalho vocal.  

O trabalho consiste em intimidar os praticantes ou em aproximá-los? Se as 

pessoas vêm de caminhos tão cruzados, entre escolas e costumes, o trabalho enquanto 

preparador ou provocador vocal deveria dar-se a partir da generosidade de entender os 

processos individuais.  
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Para aqueles que investigam os métodos de pedagogia vocal vale a pena indagar o 

que há de rígido e o que há de libertador nas práticas que vêm sendo seguidas ao longo 

dos anos.  

Ainda de acordo com as palavras praticadas62 com o grupo (ação, contato e 

escuta) podemos fazer um paralelo com atividades de tradição e ritual que sempre são 

mencionadas nos trabalhos do CASA ABERTA, desde as manifestações de congado, 

descritas por Juliana Mota ao contar sobre o histórico de sua família até as vivências 

religiosas e cantadas compartilhadas pelos integrantes.  

Em um terreiro de candomblé, por exemplo, o pai de santo não necessariamente 

explica todo o tempo o que deve ser feito, nem mesmo o padre em uma missa, nem 

tampouco o cantador da folia de reis, as pessoas que desejam segui-los aprendem pela 

observação e repetição, pelo fenômeno da oralidade, por este manejo da atenção para 

agir, para jogar através da percepção. Há um entendimento da tarefa a ser cumprida.  

O trabalho vocal proposto pelo CASA ABERTA ocupa este lugar, de entender a 

manifestação vocal como uma flecha de luz, que está sempre atenta para se lançar em 

caça e atravessar espaços. Que se entende como objeto em movimento, em trajetória, 

em descoberta. Que enquanto passa pelo espaço age sobre ele, inaugura instâncias de 

encontro, de diálogo. De afeto e de erro. De potência e fraqueza. Ou como diria Caetano 

Veloso63: “A voz de alguém quando vem do coração. De quem mantém toda a pureza, da 

natureza. Onde não há pecado, nem perdão.”  

 

 
IMAGEM 10 – Juliana Mota no Seminário Internacional do CASA ABERTA (2016) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

                                                 
62

 Tomo a liberdade de me amparar na expressão “palavras praticadas” que dá nome ao importante e 
necessário livro de Tatiana Motta Lima. 
63

 Caetano Veloso, Alguém Cantando – álbum Bicho - 1977 
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2.2 - O OUTRO LADO DO LAGO – FRANCESCA DELLA MONICA 

 
 

“Dire non basta, bisogna comunicare. Tra dire e comunicare c'è di 
mezzo il movimento. Comunicare è dire in movimento” 

64
 

 
Francesca Della Monica  

 
 

Francesca Della Monica, pesquisadora italiana de influência mundial, mescla 

saberes advindos de sua caminhada pela música, pelo teatro, pela filosofia e pela 

antropologia e, talvez por isso, traz em sua pedagogia vocal, aspectos tão diversos. Suas 

contribuições para a área são vastíssimas, mas o recorte que nos interessará aqui na 

tentativa de conceber camadas ao que chamamos canto relacional, é seu olhar sobre o 

espaço da voz ou a espacialidade vocal e seu gesto vocal.65 

Aqui, com a ajuda de Francesca, estaremos pensando a voz como este gesto vocal 

da relação, onde o trabalho deseja “distanciar-se da própria margem de autoreferência, na 

qual cada um se refere e fala consigo mesmo, e com um movimento “fluvial” aportar na 

outra margem, aquela da comunicação com os outros.” (DELLA MONICA; MALETTA, 

2015, p.13). 

Grande parceira do Laboratório CASA ABERTA, Della Monica ofereceu ao grupo de 

2015 a 2017 desde oficinas formativas até consultorias específicas para os espetáculos, 

entre elas podemos citar “A dimensão gestual da ação vocal”, módulos I e II e 

“Recitarcantando”, onde a pesquisadora propõe dinâmicas e observa a voz dos 

praticantes à partir de um olhar construído em sua longa trajetória que passeia por 

diversas escolas e estilos, da escola lírica de canto à música experimental de John Cage.  

Della Monica cunha suas propostas metodológicas com o termo arqueologia 

vocal66. A pesquisadora Ana Hadad Vianna67 que tem sua dissertação de mestrado 

                                                 
64

 "Dizer não é suficiente, devemos nos comunicar. Há um movimento entre dizer e comunicar. Comunicar é 

dizer em movimento" Tradução do autor. 
65

 Segundo Ernani Maletta: “Artista e pedagoga italiana, Francesca Della Monica conduz um relevante 

estudo sobre as diversas possibilidades da voz e da musicalidade, em especial no âmbito do teatro 
contemporâneo, por meio de uma metodologia peculiar. Há muitos anos, participa do trabalho criativo de 
importantes companhias teatrais italianas, em particular a Fondazione Pontedera Teatro1 , onde trabalha 
como professora e coordenadora dos projetos de formação artística; a Compagnia Lombardi-Tiezzi, com a 
qual colabora há mais de vinte anos; e a Compagnia Verdastro Della Monica, que fundou em 1999 com o 
ator e diretor Massimo Verdastro, com o objetivo de conjugar as experiências teatrais e musicais, com foco 
na dramaturgia contemporânea, tanto para a criação de espetáculos quanto para o desenvolvimento de 
atividades formativas.” (2010, p. 1). 
66

 Ver mais em Ana Hadad e Ernani Maletta. 
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dedicada ao trabalho de Della Monica, cita uma conversa com o pesquisador Ernani 

Maletta (também parceiro do CASA ABERTA), onde o mesmo nos aclara o que vem a ser 

este termo.  

 

O termo arqueologia […] como um procedimento que busca o passado para se 
descobrir a origem das coisas, por meio de objetos materiais que as revelam, é 
precisamente apropriado para identificar as propostas metodológicas de 
Francesca. Através de uma antitécnica, ela nos conduz a um processo contínuo 
de libertação da voz que, com o passar dos anos, fica limitada às regras às quais 
somos levados a obedecer em nome da ordem social e do bem-estar comum 
(MALETTA apud VIANNA, 2014, p. 33). 

 

Sendo assim, o trabalho de Della Monica sobre a voz deseja romper com as 

limitações impostas pelas ditas técnicas tradicionais e, por isso, se desvela como uma 

antitécnica, como afirma Ernani Maletta. Trata-se de escavar na voz do sujeito, 

comportamentos e estados sensoriais que, conectados à memória (também coletiva), 

possibilitem uma soltura da voz para agir em seu potencial, digamos, natural ou não 

formatado.  

Esta ideia se afina com a busca de um espaço relacional para a voz, tal como 

investigamos no Laboratório CASA ABERTA. Este espaço “é designado e estabelecido no 

âmbito de uma ação do sujeito fonante que se colega ao próximo, aos interlocutores. 

Esse espaço relacional pode ser simples ou complexo, em função da quantidade e da 

qualidade da interlocução. (DELLA MONICA, MALETTA, 2013, p.13) Uma vez que o 

sujeito buscar por esta escavação arqueológica em sua voz, imediatamente ele precisará 

considerar este espaço de relação, onde necessita de um estado de escuta68  para 

inaugurar a dimensão de compartilhamento69 de sua voz, aspectos que vão além do 

resultado de uma ginástica muscular e compreendem outras camadas que o conectam 

com seu interior e, logo, com seu exterior.  

Mais uma vez temos aqui uma abordagem de prática artística que não se interessa 

somente pelo virtuosismo, apesar de considerá-lo como fruto de uma consciência corporal 

adquirida pelo trabalho sistemático, porém não aprisionador.  Há aqui também o desejo 

explícito de retornar ao sujeito algo sobre sua natureza, sobre suas dimensões para além 

da racionalidade. Vianna acrescenta que para Della Monica,  

 

[...] a arqueologia auxilia o homem a percorrer o caminho em direção à sua origem 
e a reconstituir-se. Dessa forma, ele é capaz de compreender mais a si mesmo e 
de expressar, na voz, a sua subjetividade, de uma maneira fidedigna e 

                                                                                                                                                                  
67

 VIANNA, Ana Hadad. Op. Cit. 
68

 (DELLA MONICA, MALETTA, 2013, p.13) 
69

 idem 
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espontânea. Numa analogia com os procedimentos próprios da arqueologia, sua 
metodologia capacita o artista cênico a tomar consciência dos elementos que 
formam a base da vocalidade, ressaltando a importância da relação do ator com o 
espaço (o meio no qual se insere sua ação), dos movimentos corporais como 
tradutores de sua presença e da influência dos arquétipos e do repertório 
imagético existentes na palavra (2014, p. 34). 
 

Em nossos encontros no CASA ABERTA, pude notar no seu modo de conduzir as 

práticas, que Francesca prioriza um olhar para a vocalidade do sujeito que respeite a sua 

natureza diversa e, com isso, que mobilize o desejo de se comunicar através de uma 

“crueza”70 vocal, por assim dizer.  

Esta crueza da voz seria como uma voz recuperada da infância, não no sentido de 

um timbre infantil, mas sim uma voz que se manifesta livre apesar de suas marcas sociais 

ou bloqueios que a vida cotidiana impõe. Uma voz que joga com as máscaras advindas 

das relações sociais e com as adequações da comunicação “adulta”. A criança que 

vocaliza o que lhe vem em sua urgência de descobrir o mundo. 

Certamente, por isso, não se poderia descrever aqui um modelo exato desta “voz 

crua”, nem definir um padrão de treino para ela, já que os sujeitos são diferentes e as 

camadas de hábitos que cada um precisa desvelar de si, são também variadas. Isto é, as 

experiências de vida que nos guiam para determinados comportamentos vocais são 

particulares e, por isso, esta crueza passa por um modo de existir próprio de cada sujeito. 

No que tange a sua práxis, os exercícios conduzidos por Della Monica indicam que 

a partir deste consentimento da própria voz desmascarada, o sujeito abre brechas para 

poder ser arrebatado por um reconhecimento de seus comportamentos vocais a partir de 

situações vividas que indicam silenciamentos, bloqueios, hábitos ou qualquer outra 

situação em que vocalize e que esteja ligada à sua dimensão sensível que, certamente, 

ultrapassam a esfera técnica, mas que tratam deste modo de existir. 

Francesca ressignifica em sua prática a clássica imagem da aula de canto: os 

praticantes de frente ao piano vocalizando com o corpo ereto. Ela não abre mão do que 

as escolas técnicas têm a oferecer no descobrimento vocal, mas atualiza este fazer a 

partir do uso de seus “dispositivos imagéticos e sua abordagem simbólica no tratamento 

da fonação.” (VIANNA, 2014, p. 16). 

                                                 
70

 Este termo, relatado a mim por Natália Vargas, integrante do CASA ABERTA, foi mencionado por um 
praticante em uma oficina de Francesca em Belo Horizonte, 2019. Segundo Vargas, Francesca teria 
assentido ao termo como bastante adequado para designar esta voz, digamos, mais natural do sujeito. 
Sabemos que estes termos, muitas vezes  gastos pela língua viva, exercem sobre a leitura amplos sentidos, 
mas entendendo que muitas vezes as palavras não dão conta de exprimir sentidos exatos, ficamos com 
seus significantes contextualizados dentro do recorte apresentado na pesquisa, que quer tratar de modos 
de formação da voz cênica. 
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O espaço, então, configura um papel importante em seu trabalho. É a partir dele 

que o praticante se percebe como agente da ação vocal. Ao solicitar ao praticante que 

ative o seu espaço vocal, Della Monica o provoca a se conscientizar de seu campo de 

atuação com a voz, até onde ela pode chegar, já que mesmo sendo impalpável, é 

absolutamente perceptível.  

A voz, uma vez inscrita num possível espaço gestual, se tornará imagem, já que 

pode ser imaginada e sentida enquanto movimento. Sendo assim, esta possível imagem 

em ação contrapõem a ideia lançada aqui no capítulo anterior de um professor de 

voz/canto que utiliza imagens fixas para chegar em um resultado específico dentro de um 

padrão ou estilo, tendo como via a manipulação muscular do aluno. As imagens em ação, 

ou os gestos vocais dados por Francesca, dão conduções para que o praticante acesse 

seu espaço da memória e imaginação e, com isso, crie contato com o seu entorno numa 

espécie de “alargamento territorial” que privilegia uma horizontalização ou redistribuição 

da voz no espaço e considera a mesma como estado de relacionamento e não só de 

exaltação ao ego (VIANNA, 2014, p. 80). 

Neste contexto, o termo espaço gestual surge para validar o dispositivo imagético 

presente na ação vocal. Patrice Pavis (2015, p. 137) em seu Dicionário do Teatro, dirá que 

o espaço gestual pode ser entendido como “espaço criado pela evolução gestual dos 

atores. Por ações, relações de proximidade ou de afastamento, livres expansões ou 

confinamento a uma área mínima de jogo.”  

Logo, entendemos que este “compartilhamento” de gestos, além de abarcar o 

corpo do praticante integralmente para além do movimento vocal, indica os disparadores 

para que ele esteja em contato, desenhando possibilidades, evocando acontecimentos, 

inaugurando sensações a partir de sua potência. Temos aí o cerne do que Della Monica 

chama de gesto vocal.  Ela propõe em seus exercícios, desde aqueles para despertar o 

corpo criativo – passando pelos de respiração e fortalecimento do apoio diafragmático, até 

os vocalizes em escalas ascendentes e descendentes - que os praticantes operem 

conscientemente sobre sua inventividade a partir de símbolos que o gesto vocal pode 

acessar. Sobre gesto vocal, Ernani Maletta constata que 

 

Gesto vocal consiste numa manifestação não apenas sonora, mas da 
integralidade do ser humano. Nesse aspecto, é de extrema importância observar 
que a ação vocal não começa pelo som produzido pelas pregas vocais e sim pela 
expressão do conjunto do corpo; mais ainda, muitas vezes a ação vocal se 
estabelece sem que qualquer som seja produzido (2013, p. 2). 
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Para Serena Gatti (2012, p. 6), em seu ensaio sobre a metodologia de Della 

Monica, o gesto vocal tem como foco o diálogo, a interação e “sua natureza principal é 

ligada à comunicação consigo e com o outro”71. Por isso, o gesto vocal está em constante 

busca por relação, já que funciona como mediador da comunicação no espaço e não se 

encerra no “que se diz, mas na maneira como se diz.”  

 

“O gesto implica um vir ao encontro, sem o qual seria impossível qualquer relação 
física ou linguística e qualquer contexto emocional. O corpo conquista sobre esta 
luz, uma valência  simbólica e central determinante na reflexão metalinguística. 
Onde inicia o gesto, inicia a relação entre linguagem e pensamento. Segundo 
Merleau Ponty”.  A autora está fazendo referência ao trabalho da pesquisadora 

italiana Carmine di Martino intitulado “Segno, gesto, parola:Da Heidegger a 
Mead e Merleau-Ponty. “[...] a linguagem se torna adição de significante e 
significado, pensamento e palavra reconhecida na sua implicação 
quiasmática” A título de explicação, quiasmática, do campo da anatomia, quer 

dizer cruzamento em X. (GATTI, 2012, p. 6).
72

 
 

Podemos citar aqui algumas imagens utilizadas por ela com o intuito de extrair do 

praticante ações para além de sons vocais.  

 

1) O OUTRO LADO DO LAGO73 - Em exercícios de vocalize ao piano, ao detectar que o 

praticante está vocalizando numa zona de espaço muito próxima a si mesmo por medo, 

timidez ou desconhecimento do seu material vocal, inclusive perdendo o diálogo com o 

instrumento que o guia (em termos técnicos, perdendo a afinação), Francesca pede a ele 

que se imagine em uma margem de um lago e que considere que os demais praticantes 

estão na outra margem. Após criar esta imagem viva, que torne a fazer o exercício, sem 

se desconectar a esta ideia de atravessar o espaço. Ela orienta que o seu gesto vocal, 

composto aqui na maioria das vezes por vogais - que em suas palavras são a raiz da 

comunicação – (Como nesta sequência I, E, A, E, I74 em escala ascendente e depois 

descendente), deve ser pensado como uma dramaturgia, uma história a ser contada para 

os interlocutores que estão do outro lado do lago. Este simples ativar da imaginação, de 

dar uma construção semântica para algo que poderia ser apenas mecânico ( vocalizar um 

a vogal afinada com o piano) faz com que o praticante, que antes não se comunicava bem 

por não “responder” o chamado da nota, agora dialogue com a proposta à contento. É 

como se o praticante não esperasse pela condução do instrumento, mas se deixasse 

                                                 
71

 Tradução feita pelo autor. 
72

 Tradução do italiano feita pelo autor. 
73

 Estas imagens foram vivenciadas por mim e registradas em minhas anotações pessoais, nos encontros 
que tive com Francesca. Ana Hadad em sua dissertação (VIANNA, 2014) traz outros exemplos, inclusive 
com uma abordagem mais aprofundada. 
74

 Ver mais sobre o trabalho de Francesca com as vogais também em (VIANNA, 2014). 
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relacionar com o som, como se ele já estivesse no espaço, nesta esfera de 

relacionamento, esperando que ele diga sim ao chamado.  

 

2) PRESENTEAR A VOZ AO ESPAÇO – Esta imagem vai de encontro à função da 

primeira, ampliar a zona de atuação da voz, saindo do espaço íntimo e atingindo outros 

no intuito de encontrar outros corpos. Francesca nos faz pensar sobre quando queremos 

presentear alguém. Nos mostra isso estendendo o seu braço, como se quisesse entregar 

o presente à outra pessoa. Se é genuíno o desejo de dar algo à alguém, não se pode 

fazer isto pela metade (mostra o braço “semi” estendido). Com a voz é o mesmo, diz ela. 

Se queremos doar a voz ao espaço, ela precisa estar endereçada ao interlocutor, não 

pode “parar” no meio do caminho. Isto traz ao praticante consciência de sua propagação 

de som pelo espaço e de sua ressonância enquanto emissor.  

 

3) ABRIR AS PORTAS DO ARMÁRIO – Se valendo do corpo em prontidão e a utilização 

de movimentos, Francesca pede aos praticantes que “abram as portas de seus armários” 

precisamente na região central do peito, no plexo solar e também no meio das costas, 

entre as escápulas. Segundo ela, assim se pode dar vazão ao que há de mais íntimo e 

frágil na natureza do sujeito, que pode a partir daí aferir suas fortalezas e debilidades 

vocais, exercitando a consciência de seu aparelho e compartilhando suas fraquezas não 

como algo que o derrote, mas como algo que o humanize. A partir dos movimentos, o 

praticante exercita o desapego de seus julgamentos, já que o que surge em sua voz está 

exposto para os demais, que por também estarem trabalhando nisso, não exercem uma 

visão crítica sobre o que está sendo feito. Lembro-me de uma integrante das atividades 

ter exatamente esta região do “armário” bastante fechada, Francesca sempre lhe indicava 

que abrisse o peito, e ela não respondia bem a este chamado. Num determinado 

momento, quando Francesca insiste com ela neste exercício de abertura mais uma vez, 

ela se lança no jogo e ao abrir os ombros para fora, deixando à mostra seu armário 

aberto, dispara a chorar e não se dá conta de porque isto acontece. Um exemplo claro 

sobre os condicionamentos sociais que aprisionam nossas vozes. O corpo e sua 

memória.  

 

4) O ALTO DA ÁRVORE OU DA MONTANHA – Neste caso, os praticantes experimentam 

imaginar que enquanto vocalizam, estão na copa de uma árvore ou no topo de uma  

montanha. Ao ver o mundo de cima (Não posso deixar de citar aqui a imagem do 

personagem central da obra “O barão nas árvores” de Ítalo Calvino, onde Cosme, filho do 
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Barão, sobe em uma árvore e não desce mais, criando seu mundo lá em cima)  e ter certa 

gestão sobre isso, o praticante cria uma zona de estabilidade para vocalizar que 

possibilita uma exploração maior de sua vocalidade, além de aumentar o alcance de seu 

gesto vocal  

 

5) PRIMEIRO A PALAVRA, DEPOIS O SOM – Esta talvez não seja propriamente uma 

imagem, mas sim uma sentença provocativa muito utilizada por Francesca. O fato de 

imaginar primeiro a palavra, instrumento de comunicação que naturalmente instaura uma 

dimensão dialética no espaço, faz com que o praticante se desvie do condicionamento de 

moldar o seu som pensando no “acerto” padronizado, garantindo assim maior liberdade 

para se relacionar antes de enquadrar a sua voz em um estilo.75 

Nota-se, portanto que o uso de tais artifícios na condução das tarefas no trabalho 

vocal libera possíveis tensões relacionadas à projeção que normalmente o praticante 

persegue de insistir numa excelência da execução vocal, desviando o culto ao ego, para o 

ato de se relacionar com sua voz tal como ela acontece. Primeiro conhecer a voz, deixar 

que ela aconteça no espaço, criar repertório de gestos vocais. Depois, considerar estilos e 

enquadramentos de acordo com as necessidades técnicas de trabalho. Segundo Ana 

Haddad, quanto às técnicas,  

 

Francesca Della Monica acredita que elas têm a propensão de serem 
massificadoras e adverte que é preciso cuidado para que elas não se tornem 
simplesmente a imitação de um modelo estético. A técnica é que deve ser 
adaptada ao organismo, e não o organismo à técnica. Um cantor que domina uma 
determinada técnica só a domina porque sua mente e seu corpo permitiram que 
isso acontecesse (VIANNA, 2014, p. 43). 

 

Nesse aspecto, Della Monica propõe, segundo Maletta (2012) “o estudo da gestão 

das diferentes linguagens envolvidas no gesto vocal: lógica e mítica; analítica e 

emocional; verbal e musical; melódica e harmônica; o tempo da palavra e o tempo do 

pensamento; emissão e julgamento.” O espaço relacional, que engloba a dimensão 

individual e coletiva dos praticantes, deve então ser estimulado através da “execução 

simultânea de movimentos corporais, especialmente dos braços, com a expansão das 

costas”, o que contribui significantemente para que os exercícios surtam efeito neste 

movimento de soltura da voz (MALETTA, 2012). Algo concreto, físico. Abrir os braços, 

abrir as costas e o peito, abrir os olhos, simbolicamente abrir o coração e a mente para o 

                                                 
75

 Vale reforçar que estas são interpretações pessoais minhas a partir de vivências e observações do 

trabalho de Della Monica. Ainda que não tenham sido escritas por ela, creio que de algum modo estas 
impressões nos ajudam a refletir sobre o seu efeito. 
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outro e então abrir a boca para comunicar-se com. Abraçar o outro com a voz, sem 

julgamentos, tarefa que soa como quase impossível no meio social. Ana Hadad reitera 

que, de acordo com a proposta de Della Monica, 

 

[...] o artista cênico deve procurar estar presente em cada pequena porção do seu 
gesto vocal/corporal e, por isso, deve evitar o julgamento de si mesmo durante a 
fonação. Ao realizar a fonação e, no mesmo instante, escutar-se e julgar-se, a 
presença do artista é atravessada pelo pensamento crítico, ou seja, o sujeito da 
ação se perde. O resultado disso é a “escuta da voz de uma ausência, de um som 
fantasma” (VIANNA, 2014, p. 50). 
 

Retomando, as noções que nos amparam aqui, são: 

 

ESPACIALIDADE VOCAL - GESTO VOCAL – ESPAÇO DE RELAÇÃO: CANTO 

RELACIONAL 

 

Outro ponto que merece ser citado é que, em todas as ocasiões que tive contato 

com Francesca Della Monica, nos encontros promovidos pelo CASA ABERTA, o ambiente 

de trabalho criado por Francesca sempre fora bastante prazeroso e próximo. Seja dentro 

das salas de trabalho, nos corredores, nos cafés.  Em todos estes encontros era notório a 

sua disponibilidade e o seu desejo de gerar nos praticantes espaços de confiança e 

abertura para compartilhar os medos e as dúvidas. Noto que este modo de conduzir 

práticas vocais apoiado em um comportamento assim, afetuoso, sem sombra de dúvida, 

dá aos que praticam estímulos muito particulares, estimulam a manutenção deste espaço 

de relacionamento tanto nas descobertas individuais, quanto na experiência coletiva, de 

modo que os desafios encontrados ao longo do trabalho se tornam momentos de 

contentamento, o que a meu ver, só traz benefícios e facilitam o trabalho cognitivo 

envolvido na formação vocal, em comparação a um trabalho vocal intimidador e que exige 

resultados definidos por um padrão.  

A abordagem feita pelo CASA ABERTA a partir da ideia do canto relacional, sem 

dúvidas considera que para tratar de voz e relação, é preciso lidar com a generosidade. 

Me parece contraditório dizer que o trabalho é pautado na comunicação, interação ou 

relação e não considerar que para todo diálogo é necessário pelo menos duas ou mais 

vozes. Digo isto por identificar escolas ou profissionais da voz, em pleno século XXI, que 

optam pelo monólogo, somente eles têm voz.  
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IMAGEM 11 – Integrantes do CASA ABERTA em intensivo com Francesca Della Monica, em São 

João del-Rei (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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2.3 - CANTEM, ALGO PODE ACONTECER – MARIO BIAGINI  

 

Em alguns momentos raros da vida, quando um choque nos move, cada um de 
nós reconhece em si mesmo os sintomas de um desejo inominado, um desejo 
sem objeto, uma aspiração diferente da cadeia normal dos desejos, diferente da 
nossa percepção daquilo que gostamos e não gostamos. [...] Um ruído de fundo 
sempre permanece, um tipo de zumbido. É som daquela força que se coagula em 
desejos que somos capazes de nomear, por objetos que somos capazes de 
segurar. Se você prestar atenção, não poderá evitar escutá-lo, não poderá evitar a 
percepção de que muitas das atividades com as quais ocupa seu cotidiano são 
somente tentativas de encobrir esse zumbido de fundo (Biagini, 2013, p. 177). 
 

Antes de prosseguir, cabe sinalizar aqui que vasculhamos o trabalho com cantos 

do Workcenter como uma grande referência para nós. Contudo, temos claro que o que 

realizamos no CASA ABERTA parte também de outros referenciais, do que temos em 

mãos como artistas e do contexto e condição em que nos encontramos, etc.  

O que Juliana propõe no CASA ABERTA é nutrir o trabalho do ator que canta da 

presença desse corpo-voz encontrado nas manifestações tradicionais, uma vez que ela é 

filiada destas tradições, carrega isto em seu corpo como pesquisadora, artista e 

propositora. Por isso o desejo de observar mais de perto como trabalha Francesca Della 

Monica, Mario Biagini e também Alejandro Rodriguez – que dialogaremos mais adiante. 

Depois de alguns anos acompanhando as pesquisas e trabalhos propostos pelo 

Laboratório CASA ABERTA, noto que a visita de Mário Biagini e logo a ação do Encontro 

Cantado citado aqui no capítulo um que desenvolvemos para recebê-lo em São João del 

Rei, marca um momento de reconhecimento de ferramentas de criação e manutenção de 

trabalho do grupo, de como temos visto e praticado a voz em cena, sobretudo cantada. 

Em maio de 2018, no Seminário Internacional produzido pelo grupo, recebemos 

Mário Biagini, já apresentado aqui, na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

Para nós, uma oportunidade única e extremamente especial: sermos vistos e estar em 

contato direto com um diretor associado do Workcenter, fonte fundamental de nossos 

estudos, ali no “quintal” de casa. Ele pôde, além de oferecer atividades abertas ao 

público, conhecer nossos espetáculos e observar como estávamos pensando isto que 

chamamos Encontro Cantado. Em uma manhã, mostramos a ele e a Graziele Sena, 

também do Workcenter, este ato marcado por uma sequência de canções que integram 

nosso repertório de obras e de como nos relacionamos no espaço a partir delas.  

Os apontamentos aferidos por Biagini sobre nosso “modo de fazer” e pensar o 

canto, as relações e a atuação foram primordiais para nos situar em nossa própria 



83 

 

pesquisa de um modo mais concreto, mais real. E também nos auxiliou a entendermos 

que tipo de grupo era aquele, criado pelas provocações da Profa. Juliana Mota e que 

pouco a pouco, descobria um vocabulário de trabalho próprio, braços da pesquisa iniciada 

por ela, baseado sempre no fazer prático e que, consequentemente, muitas vezes se 

perdia na busca, num possível denominador comum de algo a ser encontrado. “O que 

vocês estão buscando com o canto?” insistia ele em nos perguntar. 

Para um grupo de jovens universitários abaixo dos 30 anos, talvez esta pergunta 

tivesse respostas muito variadas ou não tão exatas. Sobretudo se considerarmos que em 

espaços laboratoriais como o CASA ABERTA, dentro de um grupo de extensão, numa 

escola de graduação em teatro no interior de Minas Gerais, o ingresso de estudantes 

muitas vezes se dá de modo aleatório, algo como “Estou no curso de teatro, gosto de 

cantar. Há um grupo que estuda cantos. Vou me inscrever”.  

Exponho isso na tentativa de clarear ao (a) leitor (a) a questão de que o CASA 

ABERTA não é um grupo de profissionais fixos (talvez sazonalmente) que já têm claro o 

que desejam pesquisar para o resto de suas vidas, mas sim um grupo de extensão 

universitária que abriga “passageiros” interessados no estudo da voz em cena, orientados 

pela Profa. Mota. E isso muda tudo, pois naturalmente o perfil dos integrantes, bem como 

seus desejos para com suas vozes e também suas trajetórias de formação vocal antes 

deste ingresso no grupo, serão, possivelmente, destoantes. Posto isso, convido ao (a) 

leitor (a), mais uma vez analisando experiências, a refletir conosco sobre como pensar a 

formação vocal e o canto em relação agora a partir do que Mario Biagini enxergou em 

nosso “modo de fazer”76. 

Biagini, com toda a sua experiência com os trabalhos no Workcenter, ao assistir a 

nossa estrutura dinâmica de cantos, o Encontro Cantado, nos alertou para que 

estivéssemos atentos à alguns aspectos que para ele são fundamentais para o ator, tais 

como a consciência, a escuta ativa, o jogo – aspectos que acreditamos serem 

fundamentais para o canto relacional.  

Ele nos fala que o grupo tem um bom trabalho com o canto e que é notável que 

isso motiva o grupo a investigar e nos indaga a trabalhar sobre a ideia do que queremos 

descobrir com o canto, para além de cantar.  

Mario Biagini salienta sobre a importância de trabalhos como o realizado pelo 

CASA ABERTA estarem no trânsito universidade-comunidades, uma vez que esta ação 

                                                 
76

 O conteúdo mencionado a seguir, se encontra no acervo pessoal do autor e foi extraído de conversas 
pessoais com Mário Biagini, na ocasião em que ele visitou São João del-Rei e esteve em trabalho com o 
CASA ABERTA. Tais conversas foram gravadas e depois transcritas por Graci Camillo, também integrante 
do CASA ABERTA.. 
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permite aos atores em formação investigarem processos artísticos na própria vida. 

Reforça que o ator precisa ter claro qual é a sua tarefa, a que ele se propõe, exercitando 

assim com consciência77, um trabalho apurado sobre si mesmo.  Neste momento, me 

parece clara a intenção central de Juliana Mota com o grupo de pesquisa: aproximar os 

conceitos acadêmicos que tanto estudamos do cotidiano das comunidades da cidade de 

São João del Rei-MG, indagando de que modo o próprio cotidiano – e o uso “não cênico” 

das vocalidade dos corpos - podem nos oferecer ferramentas 

performativas/artísticas/existenciais que nos provoquem a buscar qualidades de presença 

com o cantar/atuar mais comprometidas com o desejo de estar vivo em cada pequena 

ação. Creio residir aí uma de nossas principais tarefa dentro do grupo, juntamente com o 

estudo da voz e da atuação.  

Nos trabalhos cênicos do CASA ABERTA nosso ponto de partida - mote para gerar 

relação - são as canções e por isso elas não são trazidas ao espaço aleatoriamente.  

Juliana Mota avaliava conosco em laboratório que há determinadas canções que 

apresentam estruturas cíclicas (como ocorre nos mantras, repetições rítmicas e/ou 

melódicas) que agem sobre o corpo do sujeito que a canta de um modo diferente, tal 

como observou Grotowski ao perceber as qualidades vibratórias das canções com que 

trabalhava:   

 
[...] se trata de algo que é uma sonoridade certa: qualidades vibratórias a tal ponto 
tangíveis que de uma certa maneira se tomam o sentido do canto. Em outras 
palavras, o canto se toma o próprio sentido através das qualidades vibratórias; 
mesmo se as palavras não são compreendidas, é suficiente a recepção das 
qualidades vibratórias. Quando falo desse "sentido", falo ao mesmo tempo 
também dos impulsos do corpo; isso significa que a sonoridade e os impulsos são 
o sentido, diretamente. Para descobrir as qualidades vibratórias de um canto ritual 
de uma tradição antiga é preciso descobrir a diferença entre a melodia e as 
qualidades vibratórias (GROTOWSKI, 2007, p. 236). 

 

Este trabalho de descobrir as qualidades vibratórias das canções exige o que 

chamamos de escuta ativa, aquela que mencionamos anteriormente a partir das noções 

de Tatiana Motta Lima. Este estado de estar disponível sem com isso se colocar em 

atividade hiperativa, “que tudo quer abarcar”. Este aspecto vai de encontro ao que Biagini 

pondera sobre sua maneira de trabalhar com os cantos. Ele nos diz que uma vez no 

espaço, disponíveis para o trabalho, é preciso direcionar a função de liderança das 

canções. Para ele, não são todas as pessoas que podem realizá-la, uma vez que ser líder 

                                                 
77

 A ideia de consciência que queremos utilizar aqui muito se associa ao que Grotowski chamou de 
organicidade, um modo de atuação integrada em que a esfera psíquica não está separada da esfera 
corporal daquele que age. (rever nota de rodapé da página 29) 
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exige assumir o ponto de vista geral da ação, mais que isso, articular e conduzir o que 

venha a surgir neste jogo.  

Já Juliana Mota, em nossas práticas no CASA ABERTA, opta por manter uma 

alternância entre os condutores das canções. Para ela, isso permite desviar os atores de 

um possível lugar de “super importância” ou da crença de que liderar uma canção 

significará exercer algum poder sobre o grupo. Ao lançar mão de uma liderança circular 

sobre o trabalho com os cantos, uma horizontalidade maior do aspecto relacional 

acontece, os participantes podem experienciar liderar e serem liderados. O que é 

conflitante nesta premissa é que em um grupo misto, com pessoas vindas de trajetórias 

tão distintas, nem sempre todos se sentem aptos para conduzir, - pode ocorrer timidez, 

bloqueios, acuamento - daí a importância de diagnosticar o contexto em que se está 

trabalhando e pedagogicamente buscar modos de fazer que mantenham os sujeitos em 

constante processo de autopercepção.  

 Como exemplo prático posso citar aqui nosso trabalho cênico Quintal, a canção 

que inaugura a ação – Mandei Caiá78 – é liderada por mim, enquanto os atores executam 

uma partitura. Logo depois todos cantam a canção juntos e em seguida a liderança 

alterna entre os atores, com a premissa de que a potência daquele canto, ou o que quer 

que ele possa convocar, seja experienciado por todos como convocadores. O canto age 

sobre quem canta e quem ouve, de maneiras diferentes ao ser cantado em solo ou em 

coro e esta possibilidade múltipla de se relacionar com o ato de cantar, com suas variadas 

associações de sentidos, muito nos interessa. Quando trocamos o protagonista do canto 

no início de Quintal, utilizando este princípio de alteridade, este lugar de “altar” do ator 

que canta se mostra colapsado, e aqueles que se sentem em uma “tumba” para cantar 

ganham mais segurança para se relacionar.  

Neste tipo de trabalho é necessário que cada um, enquanto trabalha, perceba qual 

é a sua função, em que pode ajudar na criação deste espaço de relação e como 

desenvolve suas dificuldades. O líder é apenas mais uma função, não quer dizer que este 

será o que detém a verdade ou o poder sobre a situação, mas sim, aquele que tem um 

panorama geral do jogo. Liderar uma canção então, seria como ser capaz de acessar 

qualidades desta canção para além de reproduzi-la, mas de modo que ao cantá-la, o 

sujeito-líder facilite a ponte entre a canção e os demais cantantes no espaço. Isso oferece 

ao cantante um lugar de referência e o contato com o canto não se dá puramente livre. Há 

algo a ser seguido, logo, pontos a serem explorados e isso motiva, inclusive, o uso da 

                                                 
78

 Esta obra está disponível no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=JtnCCisM3f8 

https://www.youtube.com/watch?v=JtnCCisM3f8
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vocalidade criativa e seus recursos de modo inventivo e em relação com o espaço de jogo 

e os demais. Temos aí outra noção que nos alimenta: o jogo. 

Mario Biagini salienta que em situações como o Encontro Cantado, onde há 

atuantes e ouvintes convidados, se colocamos um grupo de pessoas juntas e damos a 

elas certos elementos rítmicos e melódicos, como uma canção, sem que com isso 

tenhamos uma figura que possa nos guiar, o que obtemos é algo similar a um estádio de 

futebol, onde os ruídos são apenas resultados de um estado de euforia, que não é o que 

nos interessa aqui.  

Saber cantar tecnicamente, nas palavras dele, não pode ser tudo neste trabalho. É 

preciso dar um outro passo. Algo como descobrir com cada canção como chegar a algum 

acontecimento que seja diferente, que seja inaugurado pelo canto, acessando uma 

dimensão mais sutil, preenchida de intenção. Sobre o aspecto técnico do trabalho, Biagini 

dirá em seu artigo Desejo sem Objeto, que:  

 

As técnicas são importantes, mas, antes e depois da técnica algo mais é 
necessário. Não confundamos técnica com ofício: este último inclui a primeira sem 
que seus limites coincidam. [...] necessita-se de algum tipo de base. Atualmente 
não vejo outro ponto de partida senão a impecabilidade profissional. Para que 
alguma coisa seja possível, é necessário o esforço de um trabalho bem realizado. 
(BIAGINI, 2013, p. 179) 
 

Contudo, ele nos diz que não é sobre o que se sente. Se a busca passa por sentir 

ou expressar alguma coisa, o trabalho não irá funcionar. Em sua perspectiva, trata-se de 

algo mais concreto: observar quem lidera a canção e o que é necessário fazer, em estado 

de jogo, para auxiliá-la em suas associações a partir do canto com os corpos e o espaço.  

Gerar ação através da canção. Para isso, basta observar o que sucede ao redor quando o 

canto começa a se manifestar. “É preciso ver, mais do que olhar”, Biagini nos diz. Se 

assim for, logo o cantante perceberá se está cantando alto demais, se o ritmo não é 

preciso, se as vozes estão vibrando juntas, se antes de se relacionar com o líder ou com 

a canção se busca por efeitos manipulados na voz, se foge ao que o líder conduz, por 

exemplo. Tudo isso são aspectos concretos e relacionais, que podem ser apreendidos no 

ato.  

Há um grande desafio neste tipo de trabalho. Como, enquanto se joga, deixar de se 

importar, de ouvir a sua própria voz e dar mais ouvidos “à voz do espaço79”? É aí, 

                                                 
79

 A ideia defendida aqui parte das investigações de Grotowski sobre os chamados “ressonadores do 
corpo” ( entre as décadas de 1950 e 60, segundo MENDES DE JESUS, 2016, p.21) , quando em suas 
práticas sustentou a hipótese de que o corpo do atuante/performer poderia ressoar a partir de diversas 
partes do corpo, ativando-o para agir e soar de modo mais integrado e não só como fazia a tradição teatral 
da época ao explorar apenas o ressonador de cabeça ou do peito para cumprir efeitos que agradassem a 
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exatamente onde se manifestam as relações, entre os corpos e não encerrado em si 

mesmo. Biagini diz que o que vale neste trabalho é se relacionar com a ressonância80 do 

espaço:  

 

Quando você canta, quando você canta também, existe, ao mesmo tempo que 
você canta, uma outra voz cantando junto com você, essa é a ressonância. 
Mas dura alguns segundos, porque aí todos entram cantando e a matam. Então 
isso é o que vocês têm que desenvolver, não o volume da canção. Porque volume 

é estádio […] É a ressonância que tem que crescer. Lembre-se, é sempre melhor 

muito baixo do que o volume muito alto. Se você comete um erro porque estava 
muito baixo é melhor do que cometer o erro de estar tocando alto demais 
(ARQUIVO PESSOAL, 2018, grifo nosso). 
 

Noto que este tipo de abordagem utilizada por Biagini, apesar de não ser 

declaradamente um estudo da voz em específico, pode auxiliar muito na formação vocal 

daquele que busca cantar em cena. Isso porque este estado de jogo, indica tarefas a 

serem cumpridas no “aqui-agora” que, assim como Biagini declarou, desviam a atenção 

do cantante para o culto de sua própria voz e direcionam seu olhar para atividades como 

seguir ao líder, estar em relação com os demais jogadores, cuidar das movimentações 

pelo espaço, etc.  

O trabalho exige ainda uma escuta bastante sensível que busca por qualidades do 

som distintas da vida cotidiana, por assim dizer. Tal como quando batemos palmas, 

elevamos o volume de nossas vozes, caminhamos com ruídos. Se nos atentarmos para a 

maneira com que executamos estes sons com o corpo, podemos perseguir modos de 

fazê-los que soem mais como som do que como simples barulhos. “Imagine se o seu 

coração estivesse sempre explodindo nos seus ouvidos, seria um pesadelo viver”, 

comenta Biagini ao relembrar movimentos sonoros improvisados com certo exagero em 

nosso Encontro Cantado. Ele nos chama a atenção para que esta zona de jogo não se 

perca, junto dela estarão sempre aliadas a escuta ativa e a consciência do que se faz no 

                                                                                                                                                                  
“polidez estética, voltada para o prazer auditivo do público”. (MENDES DE JESUS, 2016, p. 21). “Voz do 
espaço” seria então, um modo de utilizar a própria sala de trabalho como um grande ressonador “ que 
amplifica as vibrações primeiras geradas pelo atuante em si próprio e que farão uma segunda ressonância 
no corpo do público-audiente, numa ação focada e que, ao mesmo tempo, gera um resultado objetivo.” 
(idem). Logo, a ressonância a partir do que foi observado por Grotowski, tem um papel altamente 
relacional no trabalho vocal do sujeito-ator, uma vez que é também a partir dela que o mesmo age sobre 
si mesmo e sobre o outro enquanto canta e “se refere a um ato sônico sobre a intimidade da escuta do 
emissor e do receptor.” (ibidem, p. 22) 
80

 Entendemos por ressonância aqui a relação do som com o ambiente em que o mesmo é gerado. 
Quando a frequência do som gerado, por exemplo pelo canto, encontra a frequência do espaço e elas se 
“casam”, há o que chamamos de ressonância. Recorremos ainda, às noções abordadas por Luciano 
Mendes de Jesus, que considera para definir ressonância duas dimensões, ambas nos interessam aqui 
também: a primeira como fenômeno acústico “ligado aos efeitos do som sobre os corpos materiais e 
espaços físicos” (2016, p. 20). A segunda como “noção filosófica e poética de ressonância que a conecta 
com o sentido subjetivo dos efeitos sonoros da voz cantada e falada sobre o psiquismo, especialmente no 
que se refere aos afetos na memória individual.” (idem)  
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espaço com o corpo-voz. Como se o som aqui estivesse em uma esfera mais sensível, 

mais sutil, posto que o barulho pudesse ser algo mais grosseiro, feito sem consciência.                                  

Por certo, outro ponto importante é entender como este som, ainda que sutil, age 

em determinado espaço.  O som naturalmente se manifestará por uma lógica natural de 

frequência e cabe àqueles que trabalharão com este espaço e com seus sons, entender 

esta lógica, executando uma escuta ativa, para se articularem no espaço enquanto se 

movimentam, mesmo se estiverem em situação de improviso.  

Biagini nos diz que neste tipo de dramaturgia – ou organização de uma estrutura 

dinâmica de ferramentas de trabalho – temos que considerar que as canções serão nosso 

norte juntamente com as ações propostas pelo líder. Nesta abordagem de trabalho,  

 

[...] o canto é como [...] um mapa ou território que o viajante tem que percorrer; 
uma carta dos antepassados a ser lida/decifrada pelo cantante; ou é mesmo uma 
pessoa de quem o cantante se aproxima, que ainda vai conhecer; há mesmo a 
possibilidade do atuante perguntar ao canto – no ato de cantar – como ele 
desejaria ser cantado. O canto, portanto, não é visto, nesse trabalho, como um 
objeto a ser manipulado por um sujeito, mas há um vai e vem entre canto e 
cantante (MOTTA LIMA, 2013, p. 233). 
 

Por isso, canções-ações. Se há algo que os demais podem realizar ao redor do 

líder, de modo que reforce o que ele está fazendo, isso será bem-vindo. E a partir do 

momento que os encontros com os demais participantes forem surgindo, trata-se de 

buscar conexões, como que na tentativa de construir algo junto que se funciona, é notório, 

se não, deve ser abandonado, uma vez que o jogo de “buscar algo com o canto” deve 

continuar. Em resumo, buscar a relação no espaço com propósitos simples, em comum e 

sempre em relação com as propostas do líder.  

Percebo que em experiências como o Encontro Cantado, onde não há um 

personagem para “segurar” uma história a ser contada, onde a estrutura se baseia em  

cantar em relação com os participantes - sejam eles proponentes ou ouvintes -  e estar 

atento todo o tempo às ações promovidas pelos cantos, há uma tendência dos 

participantes de acessar comportamentos arraigados, ou seja, se agarrar à atitudes já 

realizadas antes em situações de agrupamentos como festas, comemorações ou algo do 

tipo. Como se a aquela reunião entre pessoas que vão cantar e ouvir, se relacionando 

umas com as outras, não fosse suficientemente capaz de gerar acontecimentos e então, 

fosse necessário buscar incessantemente por um suposto clímax da situação, onde todos 

entenderiam que aquilo “funcionou” de fato. Este “clímax provocado”, pode ser capaz de 
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destoar o trabalho para exageros barulhentos, tal como foi dito aqui anteriormente com o 

exemplo do estádio de futebol.  

Biagini nos diz que este clímax pode surgir, desde que seja motivado pelo trabalho 

e pela vigilância dos participantes, que enquanto cantam ampliam a sua capacidade de 

perceber suas presenças em relação. Se com o Encontro Cantado, queremos oferecer 

nossa estrutura dinâmica de canções com o intuito de estimular vínculos entre as pessoas 

que assistem/participam, isso não deve ter como foco apenas “passar um bom momento 

juntos”, mas sim ser ponte para que algo especial aconteça, seja uma lembrança ou um 

reconhecimento pessoal.  

O espaço então torna-se instrumento fundamental a ser considerado para que este 

trabalho se desenvolva a partir de movimentações cantadas. Biagini ilustra esta situação 

utilizando o processo de fermentação de um pão. Sem o fermento, teremos apenas uma 

massa. Com o fermento, teremos um processo químico e físico, já que ele cria espaços 

dentro do pão, e o faz crescer também. Segundo ele, é o mesmo que os atuantes 

precisam fazer neste tipo de abordagem de trabalho. Entender a dinâmica do espaço, as 

possibilidades de encontro, suas potências de ação. Cada atuante precisa saber 

perfeitamente onde os demais estão e assim, procurar por uma maneira de juntos, 

criarem no espaço certas configurações.  

Em nosso Encontro Cantado, muitas vezes nos sentíamos perdidos no espaço 

sobre o que fazer com cada canção, mesmo tendo uma estrutura-guia de movimentação. 

Isso se dá talvez pelo fato de que, enquanto atores, estamos acostumados a seguir 

marcações, estarmos abaixo de um foco de luz, seguir deixas de texto. Nessa proposta, 

assim como Biagini nos orienta, a vigilância no jogo é permanente. Não é à toa que por 

diversas vezes ele nos alerta sobre evitar buscar “comportamentos artificiais” quando não 

sabemos o que fazer, tais como chamar a atenção de quem assiste, exagerar em gestos 

dançados para criar focos para si, acelerar ou ralentar as canções, forçar relações com o 

olhar, entre tantas outras observadas por ele em nosso estudo.    

O trabalho reside exatamente em lidar com o que já está no ambiente: as canções 

iniciadas por um líder e seguidas pelos participantes e ouvintes em relação, as 

movimentações e possíveis detalhes que surgem delas e que devem ser levados em 

consideração e o constante fluxo vivo que deve ser mantido dentro destas condições, sem  

se preocupar com virtuosismos ou efeitos para  quem assiste.  

Ele sugere, no caso de se perder no trabalho, que talvez se possa inventar 

anteriormente estratégias para cada canção – estas estruturas dinâmicas já citadas aqui- 

por exemplo, “uma pessoa lidera a canção, mas pra essa canção específica essa pessoa, 



90 

 

simplesmente, lidera a canção. E uma outra pessoa, com uma boa conexão com essa 

canção, propõe uma certa dança”.  

Para entendermos esta questão de organização do espaço onde os cantos se 

manifestam em relação, ele compara duas situações: uma festa jovem e uma cerimônia 

em um espaço religioso. Na primeira, as pessoas se relacionam aleatoriamente, sem se 

preocupar em vigiar todo o espaço, não há uma preocupação de coordenar este espaço. 

Em uma cerimônia o espaço é organizado, possui eixos criados.  

O que me parece é que este trabalho visa que os participantes desenvolvam suas 

capacidades - inclusive vocais, por isso sua importância aqui - enquanto trabalham, em 

relação com o canto, o líder e o espaço. Biagini nos diz que não é necessário se ocupar 

demais com isso, para que não haja bloqueios, mas que a vigilância sobre o que se faz 

deve ser constante, pois só assim poderemos nos lembrar do que foi feito e assim uma 

estrutura, de fato, pode ser criada e repetida com a consciência de que nesta canção tal 

coisa foi realizada, na outra isso e aquilo.  

Outro ponto que precisa ser exercitado segundo ele é o de trabalhar com certa 

atitude crítica do “eu”, entendendo quais conexões funcionaram no trabalho e quais não. 

E por isso é tão importante ter a atenção voltada para todo o espaço e esta conexão com 

o líder, para que não haja brechas para possíveis escapes mentais ou ainda atitudes 

narcisistas que, como encalçamos aqui neste texto, podem bloquear o processo natural 

de autopercepção do sujeito. Motta Lima (2013) dirá:  

 

Somos conformados por nossas mind structures, estruturas culturais, sociais e 
religiosas que nos produzem como sujeitos – produzem nossos modos de pensar, 
sentir, agir, ou seja, nossos modos de (nos) perceber (Grotowski falava na 
produção de nossas ‘imagens de mundo’ ou nossas ‘estruturas de pensamento’), 
e, portanto também nossa identidade, o lugar/os lugares onde dizemos ‘eu’. Para 
podermos ‘pensar’ sobre o que pensamos, ‘sentir’ aquilo que sentimos, ‘agir’ sobre 
o que fazemos mecanicamente, é necessário um outro tipo de atenção, um 
trabalho sobre a percepção que nos liberte – ainda que momentaneamente – de 
nossa prisão identitária.” (MOTTA LIMA, 2013, p. 224). 
 

Em nosso Encontro Cantado, como proposta cada participante liderava uma 

canção. Isso dava ao ato nuances que ora funcionavam, ora não. Muitas vezes os 

participantes por motivos diversos perdiam a conexão com o que estava sendo 

construído. Indagamos a Biagini o porquê de isso ocorrer. Ele nos diz que estar 

obcecados com a ideia de que todos podem, dentro de um coletivo, executar todas as 

funções é uma direção errada deste trabalho. “Quando as coisas acontecem de forma 

coletiva há duas possibilidades, uma é que seja uma total anarquia, como num estádio de 

futebol, a segunda é que pode ser que existam chefes escondidos ali que, na verdade, 
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são ditadores.” Então é necessário trabalhar em constante vigília para que cada um 

descubra uma função, como no terreiro de Candomblé. No terreiro, há uma mãe ou pai de 

santo e todos estão em conexão com esta pessoa, sem questionar, porque ela é a chefe, 

sabe como conduzir a situação, estar em conexão com as pessoas. Possivelmente por 

ser mais velha, ter mais experiência, estar mergulhada neste universo por mais tempo. E 

ainda, geralmente essa pessoa tem um grupo de assistentes, uma estrutura de trabalho 

muito clara.  

Ele recomenda que o ideal para que este trabalho comece a funcionar é investir 

num grupo fixo que entende as funções que cada um pode desempenhar, como em um 

time de futebol, onde cada quem tem seu foco estabelecido. Posto isto, as regras ou 

estratégias para exercitar os cantos precisam ser claras entre os membros e entre 

aqueles que serão convidados para acompanhar o ato. Algo como entender quando o 

atuante está sozinho no espaço, quando está se relacionando com uma outra pessoa, ou 

com outras duas. Seguir o líder entendendo que ele, em sua função, não é maior que 

ninguém mas abre os caminhos para que o jogo continue se atualizando. E logo, convidar 

as pessoas que estão como ouvintes para participar. Para isso, não é necessário fazer 

gestos com as mãos ou demonstrar simpatia, basta por exemplo não dar as costas para 

eles. Convidando-os para dentro, simplesmente, abrindo pra que eles possam ser parte 

do que está acontecendo.  

Na ocasião em que conversamos com Biagini, perguntamos a ele se é importante 

entender o significado das palavras contidas nos cantos tradicionais. Ele diz que isto é 

bastante relativo, uma vez que as palavras podem significar muitas coisas, principalmente 

se estiverem fora de seus contextos originais. Então, o ideal seria cantar estas palavras e 

descobrir o que elas, no momento do trabalho, levam o atuante a dizer, quais associações 

surgem a partir daquela ideia. Claro, é possível traduzir as canções, mas muitas vezes ao 

traduzir se escolherá um significado e, na maioria das vezes, esse significado pode não 

fazer tanto sentido para quem está trabalhando justamente porque está relacionado com 

toda uma maneira de viver, com um sistema de crenças muito complexo, com uma 

sociedade muito complexa.  

Juliana Mota interpela se há algum problema, no caso de não entender o que 

significam as letras das canções, criar novos sentidos a partir do que a canção, com suas 

demais dimensões para além da linguística nos sugere, uma vez que aquela canção 

ainda que passada por oralidade foi cantada antes por nativos daquela terra, talvez 

gravada e reproduzida por profissionais, deslocando-se de seu ambiente natural e 

chegando em nossos ouvidos de uma maneira “alterada”.  
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Graziele Sena, sobre isso, nos diz que existe a possibilidade de ouvir a intenção do 

que está sendo cantado, ainda que não se entenda as palavras, o idioma. Se o trabalho 

parte de cantos tradicionais de culturas tão variadas, certamente em sua origem e ao 

longo dos anos, transmitidos via oralidade, eles são acessados não só pela sua melodia, 

ritmo ou texto, mas também por suas intenções. Ela disserta que se é possível ouvir a 

intenção daquela canção e se há um certo senso comum sobre o que ela diz no corpo 

que a canta, por que não fazer poesia com isso? Um outro espaço para tornar o trabalho 

com os cantos tradicionais inventivo e estimulante.  

Mário acrescenta que geralmente em cantos de tradições que são transmitidas 

oralmente e que abarcam improvisações, estas não são totalmente livres. Como nas 

formas antigas de poesia, em que a improvisação parte de um treino de pequenas partes, 

pequenas estruturas. Com o trabalho com os cantos em relação no espaço algo similar 

pode ser feito. Pequenas estruturas combinadas que fazem as canções serem o norte, 

guiadas pelo líder, e que abrem espaço para o possível acaso das relações, aquilo que é 

espontâneo dentro da estrutura.  

Ainda que não seja um trabalho sobre formação vocal, noto que este tipo de 

pedagogia, com os cantos como geradores de movimentações dinâmicas pelo espaço e 

estado de jogo entre os participantes, pode auxiliar o ator a se colocar em situação de 

risco, de enfrentamento e de vínculo, utilizando sua voz como matéria prima de algo que 

possa vir a acontecer enquanto canta com o líder, enquanto busca algo a ser feito com o 

canto. Desse modo, as dimensões criativas e sensíveis de seu corpo criador estão livres 

para experimentar estados, lugares da voz num exercício em relação e não individualista. 

 

CONSCIÊNCIA – ESTADO DE JOGO – TAREFA: RELACIONAL 

  

A partir das experiências com Mário Biagini, intuo que o que queremos chamar de 

canto relacional tem exatamente a ver com o que ele propõe: entender o espaço como 

gerador de relações, onde cada ação permite a criação de estruturas dinâmicas que 

poderão ser repetidas ou revisitadas, ainda que improvisadas, a partir de tarefas. No 

campo da voz, isso fixa saberes ao atuante, de modo que ele pode ir solidificando sua 

autoconfiança no uso de seu aparato vocal.  

 Compartilho com o leitor, algumas palavras ditas por Biagini em nossas conversas 

e que corroboram sinteticamente com o que foi explanado aqui sobre o trabalho do ator 

que canta, por ser um relato transcrito, deixarei o escrito sinalizado com uma alteração na 

fonte:  
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“O que é complicado é que vocês precisam manter sua paixão, seu amor, as 
intenções, mas ao mesmo tempo vocês têm que trabalhar. Isso significa que vocês 
têm que descobrir com o que trabalhar. Se vocês estiverem trabalhando em 
qualquer trabalho, por exemplo, um padeiro, você tem coisas para fazer. E tem 
padeiros que são melhores e outros que são piores. Se você é um ator, nesse tipo 
de situação, você precisa ter coisas para fazer. Se você se descobre num certo 
lugar no espaço e você está cantando e é isso, você não está trabalhando. Se 
você está trabalhando, você tem algo a fazer. Cantar não é aquilo o que fazer, 
cantar é como andar, ou como falar. Isso não existe pra um ator. Se um diretor 
pergunta pra um ator e ele responde ‘estou andando’. “O que?”. Então, na vida 
humana, andar, cantar, falar são abstrações pra uma comunicação rápida. Mas 
vocês sempre caminham de um lugar pro outro, com certa intenção, por uma certa 
razão. Então, frequentemente, naquilo que vocês fazem há uma clareza “eu estou 
fazendo isso”, mas os outros não veem. Então as reações são gerais, olhamos um 
pro outro como se fôssemos duas vacas. Se você troca uma das vacas, nada 
muda. Mas se você tem dois seres humanos, em relação, e você troca um deles, 
tudo muda. Então é necessário encontrar tarefas específicas, como numa 
performance. Num espetáculo você tem um personagem, o que é esse 
personagem? O personagem é, tecnicamente, uma linha de tarefas diferentes. O 
resto é um mito. ‘O personagem vem e me toma’. O que? Não. E como é que você 
pode ter certeza de que esse personagem virá te tomar da próxima vez? Agora 
muitos de vocês estão esperando por um personagem vir e te tomar. Mas esse 
não é o trabalho de um ator, esse é um trabalho daquele que crê.” 

 

Recordo que num primeiro contato com Mario Biagini, comentei que estava 

escrevendo sobre a voz e o canto em cena e que seria bastante proveitoso se 

pudéssemos conversar.  Naquele momento eu ainda não tinha claro o norte da pesquisa 

e talvez por não saber me explicar bem, ele me respondeu: “Eu sou ator, creio que não 

poderei te ajudar”. Não sei se intencionalmente ou não, mas ali Mário Biagini, figura tão 

importante para o teatro, me indicou que o caminho para pensar a pedagogia vocal do 

ator, estava exatamente em assumir este lugar de ator, o lugar daquele que age com a 

voz, daquele que atua sobre o espaço com a voz, sempre em relação ao outro e não a si 

mesmo somente.  

Em consonância ao caminho trilhado aqui, após expor de que modo estas figuras 

impulsionaram esta pesquisa dentro do Laboratório CASA ABERTA, trago no próximo 

capítulo as contribuições percebidas nos vários encontros que pude ter com Alejandro 

Tomás Rodriguez, ex-Workcenter, altamente influenciado pelo trabalho de Biagini. O 

encontro com Rodriguez ganha maior relevância nesta pesquisa por, a partir de suas 

particularidades, indicar o caminho que pretendo seguir em investigações futuras.  
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CAPÍTULO 3 

ENTRE NO CANTO, COMO QUEM ENTRA NA CHUVA – ALEJANDRO TOMÁS 
RODRIGUEZ 

 
 

Trago à luz aqui, inicialmente, um relato analítico da primeira experiência que tive 

com Alejandro Tomás Rodriguez. Outras três viriam depois desta, mas sinto que foi neste 

primeiro momento que se deu meu interesse por este artista e principalmente, por seu 

modo de condução para as práticas com canto e atuação. O que irá me interessar em 

Alejandro são os termos e palavras de trabalho que o mesmo utiliza para dar conta dos 

desafios que surgem durante o trabalho prático.  

Para apresentá-lo brevemente, Rodriguez foi um dos principais atores do Open 

Program do Workcenter e hoje desenvolve suas pesquisas em seu próprio laboratório em 

Buenos Aires, Argentina – a Casa Talcahuano - além de ser professor convidado na 

Universidade do Novo México.  

Em outubro de 2016, Rodriguez ofereceu o Workshop “Atuação e Canto” na sede 

do Grupo LUME em Campinas- SP. Nesta ocasião participei, durante cinco dias e 40 

horas, de suas provocações para treinar estados de presença e organicidade81 através de 

horas ininterruptas de canto, movimento e experimentações cênicas, num intenso 

processo de escuta, ação e contato.82 

Rodriguez foi assistido por Robin Gentien, também ex-Worcenter e ao iniciar o 

trabalho nos orientou dizendo que cantaríamos alguns cânticos em conjunto e que não 

havia muitas regras para isso, apenas deveríamos estar atentos e ativos para respondê-

los e jamais poderíamos cantar mais alto que os líderes.  “Entre no canto como entra na 

chuva” e “Para cantar, algo precisa acontecer”, dizia ele.  

Dali em diante, cantaríamos um sem fim de minutos, sem muitos enunciados. Vez 

ou outra, um deles nos dava indicações rápidas e precisas, mas o foco estava no cantar. 

Percebi que era extremamente importante estar atento à melodia e ao ritmo das canções, 

sem “firular” muito. Ele dizia que deveríamos cantar suavemente e que a qualquer 

momento poderíamos ser convidados para “puxar” uma canção e se isso acontecesse, 

deveríamos aproveitar aquele momento de contato.  Ao começar a cantar, rapidamente o 

                                                 
81

 Já desenhamos esta noção a partir de Grotowski e Luciano Mendes de Jesus. Rever página 29.  
82

  Página 62 
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seu assistente reagia ao canto responsório e eles se movimentavam pela sala e pouco a 

pouco todos os participantes investiam no mesmo fluxo, cantar, responder e deslocar-se 

pelo espaço. Sem muitas explicações, atentos e ativos. Em relação.  

Algo bastante especial acontecia ali. Enquanto Rodriguez entoava os cantos, seu 

corpo respondia numa espécie de conexão com algo que lhe chegava, como se o canto o 

convocasse para algo. Não se sabia ao certo se o que víamos era uma representação; ele 

realizava gestos mínimos, mas seu corpo dava vazão a um senhor bastante velho, ele 

não fingia sê-lo, ele o era. Em questão de poucos instantes, a canção se modificava e 

logo ele se conectava a uma criança saltitante e brincalhona e depois a um guerreiro ou 

um bailarino. Foram muitas horas ininterruptas dessa imersão e nós participantes também 

pudemos provar deste processo.  

Em um dado momento, Rodriguez me chamou ao centro e enquanto cantava me 

provocava a dançar à sua frente. No princípio me senti na obrigação de “ser interessante 

visualmente” e percebendo que isto não funcionava, senti que não compreendia bem o 

que deveria ser feito. Ele insistiu e aos poucos percebi que a chave estava exatamente no 

contrário, “esquecer” de mim e pensar na composição do todo, “estar em estado de 

atenção e contato”, dizia ele.  

Ao final da imersão, Rodriguez nos diz que é preciso que o ator pense de maneira 

viva e saiba o que quer dizer, de tal maneira que seja tão particular que somente ele 

mesmo o poderá fazer. Algo que o toca de tal modo como indivíduos que inclusive ele 

mesmo teme falar sobre, mas somente ele mesmo poderá dizer. Falava sobre como 

chegar neste território fértil de criação, nada artificial, que poucos atores conseguem 

atingir e que a busca precisava passar por este lugar orgânico, intuitivo e crível, algo 

bastante difícil de se medir ou adequar às lógicas científicas.  

Ele pontua ainda que quando se está cantando ou atuando com outras pessoas é 

muito evidente quando você manipula o seu próprio comportamento, onde a voz, o canto 

e o corpo são apenas um e estão suportados por um fluxo de contato, interação e 

impulsos.  A voz não pode mentir, ressalta ele, o trabalho não é feito diretamente na voz, 

mas sim no corpo-voz.  

Lembro-me de sair deste encontro bastante inclinado a compreender sobre o que 

aquela figura queria dizer com ‘cantar como quem entra na chuva’. Talvez a primeira 

reação tenha sido de estranheza, o que aos poucos ganhou profunda curiosidade. Por 

isso, me encontrei com Alejandro outras três vezes. Entre os encontros, continuávamos a 

trabalhar no laboratório Casa Aberta com a premissa de investigar de que modo o canto 

mais comprometido com este “estado de contato”, um canto em relação, modificava nosso 
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engajamento com a cena e logo tive a certeza de que acompanhar Alejandro me traria 

possíveis rumos para esta pesquisa. “Para cantar, algo precisa acontecer”, este “algo” me 

sugeriu que a relação do ator com o canto não está somente ligada ao primor vocal, 

mas sim no que este instrumento, a voz, pode convocar em termos  relacionais com 

o espaço, com o próprio sujeito e com o jogo estabelecido no trabalho. 

 

3.1 - Rosario, Argentina  

 

Em dezembro de 2018, Alejandro me convidou para participar de outro intensivo 

que se daria em Rosario, sua cidade natal, na Argentina. Outros 3 dias de fascínio e 

questionamentos divididos entre as sessões de canto e os treinamentos físicos, com 

ênfase no trabalho do ator. A dinâmica deste encontro fora bem próxima do que eu havia 

vivido em Campinas. Desta vez, Alejandro contava com toda uma equipe assistente de 

sua escola, a Casa Talcahuano. Encontrei ali, um grupo de atores e cantores sendo 

convidados a cada canto a descobrir-se enquanto sujeitos em relação. Uma bonita 

imagem para se pensar o sujeito social, que canta para não estar só, para criar vínculos, 

ainda que fugazes.  

Após o último dia de trabalho, Alejandro nos convida a compartilharmos nossas 

impressões e dividirmos nossas dúvidas. Aqui, trago algumas passagens que julgo 

importantes para clarearmos aspectos sobre a noção de canto relacional que queremos 

por em discussão aqui.   

Alejandro indica que nas sessões de canto, que iniciam o encontro, o trabalho com 

as canções tradicionais, por serem muito antigas e acessarem contextos históricos e 

sociais tão complexos, demanda tempo e perseverança e que a partir da “experiência real 

que não está nos livros”, é que o canto começa a “falar” com o praticante, produzir algo 

em seu corpo. Não se trata de misticismo, mas sim de um “trabalho duro”, como ele 

mesmo afirma várias vezes ao longo do encontro. O desafio está em mergulhar no DNA 

do canto, na ciência do canto buscando ferramentas, instrumentos para um trabalho muito 

específico. É como se os cantos contivessem um certo conhecimento antigo, que reconta 

os  povos que os cantaram pela primeira vez, suas cidades, seus costumes. É preciso 

considerar que antes de nós, outros cantaram isso, então quando o praticante evoca 

estes cantos, não o canta só, naturalmente traz informações outras em seu corpo. Traz 

consigo muitas vozes em relação com a sua. Um canto, então, que se situa na esfera 
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relacional, diz respeito a estar em ação cantando e desejando criar vínculos com seus 

“outros” (do passado e do presente).  

Desse modo, Alejandro salienta que estes cantos tradicionais utilizados no trabalho 

têm obviamente suas características musicais resguardadas e que é importante 

conquistá-las - os intervalos entre as notas, as melodias, o ritmo - mas também têm uma 

vibração singular, o que talvez seja o aspecto mais importante do trabalho, o que 

possibilita que “algo aconteça”.  Esta vibração não está dada ao cantar os cantos pela 

primeira vez, exige um atento e repetitivo treino. Inclusive, segundo ele, é comum 

confundir o que ele, inspirado por Grotowski, chama de vibração com o  volume. O 

volume é distinto, acusticamente está relacionado com a intensidade do som no espaço e 

se utilizado à deriva, pode mais afastar do que criar relação de proximidade, convite.  

Grotowski (2007, p. 236) pondera que nós, os ocidentais, em muitos casos também 

confundimos vibração com timbre. Como se não soubéssemos, exemplo já citado aqui, 

distinguir a diferença entre um violino e um piano. Logo, enquanto cantávamos, as 

indicações que Alejandro nos dava tinham mais a ver com esta vibração, esta possível 

substância encontrada no interior de cada canto, do que com os aspectos musicais em si.  

A vibração estaria mais próxima a criar tensões justas entre a emissão dos sons do corpo 

e o espaço onde ele está sendo ressonado, o que carece de uma escuta sensível que 

deseja ouvir “além do som”. Isso demanda um trabalho altamente rigoroso, pois o corpo 

do ator não pode se habituar com demasiadas tensões, já que são justamente elas as 

responsáveis por bloquear seu fluxo de vida criativa.  

Neste caminho, a grande dúvida de muitos praticantes do encontro passava 

exatamente por isso, como encontrar tal vibração nos cantos, se não há um manual do 

que fazer? Se este trabalho específico com o canto está além de alcançar uma nota “Lá” 

na terceira escala do piano, se quisermos utilizar aqui exemplos concretos. Alejandro nos 

diz que se trata de um esforço associativo, ou seja, que carece de imaginar que enquanto 

se canta algo sucede, como se este som, estas palavras que muitas vezes não se sabe 

seus significados, nos recorde a algo. O que nos recorda? Um som de um animal, o 

ventre de sua mãe, o abraço de um amigo, a despedida de seu pai?  E através disso, 

deste campo associativo, o praticante libera seus processos psicofisiológicos, o canto 

evoca um acontecimento, um ato. É como se todo o corpo começasse a trabalhar para 

uma mesma função e esta é uma propriedade natural do corpo, quase como de 

sobrevivência. Por exemplo, se estou em uma situação de perigo e preciso reagir 

rapidamente, meu corpo, com seu saber, me dá “avisos” e sugere ações.   
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Alejandro nos alerta que em algum momento os processos emocionais ou mentais, 

cada qual com suas funções particulares, podem colapsar com o trabalho e isso deve ser 

evitado. Não se trata de se esforçar para recordar algo feliz ou triste, chorar ou gargalhar 

somente para criar efeitos, mas sim deixar que o canto trabalhe em você associações 

livres, que chegarão e logo vão se desfazer.  

Em conversa com o grupo de praticantes, muitos relataram que sentiram certa 

energia acontecer no espaço, algo muito recorrente no vocabulário de atores. Alejandro 

nos diz que estas palavras comumente usadas em nosso meio, precisam ser atualizadas 

com o tempo, justamente por se tornarem genéricas. “O que pode ser a energia em um 

trabalho que precisa ser repetido, que carece de certa estrutura concreta?” Então, ele 

sugere que não falemos neste trabalho apenas sobre o que se sente, mas sim sobre o 

que foi feito.  

Esta ótica é, segundo Alejandro, sobre expandir nossa capacidade de percepção, o 

que se passa dentro, fora e entre e o que é passível de repetição. Para trabalhar sobre 

isso temos que falar de coisas muito concretas. O chão que pisamos, a roupa que 

estamos vestidos, as janelas que vemos na sala, a temperatura, etc.  

Pergunto, então, ao Alejandro sobre as suas estratégias pedagógicas, de que 

modo sua didática para este trabalho se organiza, a partir de suas vivências e claro, 

dos ensinamentos que ele obteve no Workcenter. Destaco que neste trabalho de 

observação, me interessa exatamente entender como conduzir um trabalho de 

formação para atores que é substancialmente vocal e que, inclusive, exige uma 

disponibilidade corporal bastante específica, sem necessariamente utilizar de 

explicações – musicais, inclusive -  muito longas, pelo contrário, trazer aos 

praticantes pequenos sinais-guias – modos de fazer que indicam para onde o 

trabalho deve caminhar sem contudo, utilizar apenas de processos convencionais 

de preparação e formação vocal, como vocalizes ou exercícios de respiração 

estéreis, ainda que estes tenham suas reais contribuições.  

 

Nós estamos acostumados a narrar. Tudo o que fazemos é como se estivéssemos 
contando algo a alguém. E essa função é muito importante porque nos leva à 
cronologia dos feitos, e esta talvez seja nossa grande diferença como seres 
humanos, que nos diferencia de todos os outros animais. Tem a ver com um 
desenvolvimento de inteligência, da capacidade de recordar para sermos cada vez 
mais aptos, com o que quer que seja. Quando não se pode explicar o que se 
passa, entra-se em curto circuito, não se sabe o que fazer. Não se sabe como 
colocar as coisas nas caixas. Se isso cria confusão, cria espaço ao mesmo tempo. 
Se não sabe o que esperar, não ter expectativas é uma coisa super poderosa 
porque deste modo você pode realmente entrar em um território inseguro do 
cantar e aí sim realmente fazer uma investigação e descobrir algo novo 
(ARQUIVO PESSOAL, 2019). 
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Alejandro compara esta situação à de escrever um projeto, onde você no início já 

precisa mencionar o que quer descobrir. “Se é assim, então para que fazê-lo?” diz ele, 

nos indicando que neste tipo de trabalho o fazer é sempre mais importante do que o 

resultado almejado.  

Este território inseguro, citado por Alejandro e ao qual reconheço como estado 

permanente daquele que investiga, nos faz refletir sobre o que há de concretude, ou seja, 

passível de medida, registro e análise no processo de descoberta vocal, onde muitas 

vezes o sujeito, em trabalho laboratorial, acessa lugares de seu instrumento vocal 

potentes porém fugazes, que já no próximo dia de trabalho não serão retomados, por não 

terem um processo de registro tão exato. Ainda que exista a possibilidade de utilizar 

gravadores ou anotações para isso, o registro muitas vezes se dá de maneira mecânica 

apenas. “Sei como devo executar as notas desta canção” ou “a entonação deste texto é 

x”. Mas se estivermos em busca desta qualidade vibracional do som da qual nos fala 

Alejandro, talvez seja necessário buscar isso na relação com o outro. Talvez, um caminho 

para isto esteja na observação do outro. Se ao explorar possibilidades corpóreas em 

laboratório, considero que tenho o espaço e a relação com o outro como parâmetro do 

que estou fazendo, provavelmente amanhã poderei utilizar este dispositivo de lembrança 

para realizar o mesmo.  Esta relação de retorno a partir do outro também pode se dar pela 

imitação. Em um trabalho vocal, se “não sei para onde ir”, posso estar em relação com 

alguém e imitá-lo como mote para minhas descobertas. 

Vale considerar que o processo de vocalização humano se dá basicamente pela 

imitação. Os bebês ao conviverem com seus cuidadores, começam a balbuciar sons, se 

percebem e estes sons viram sílabas e depois palavras, sem que para isso precisem de 

uma aula ou alguma técnica especial. Crianças, jovens e adultos aprendem a falar e até 

mesmo cantam a partir de referências, sejam elas impostas ou elegidas.  Podemos intuir 

então que, o corpo contém saberes que independem de um ensinamento ou 

comportamento externo sistematizado. No caso do sujeito que, anos mais tarde, se 

dedique ao ofício de cantar em cena, como resgatar esta natureza vocal e convocar seus 

saberes através do contato com o outro? Em que as técnicas vocais podem auxiliar 

nisso?  

Para o ator, o trabalho técnico deve objetivar a eliminação de hábitos que não 

oferecem suporte para cantar. Não tem a ver com encontrar uma única maneira de fazer e 

sim de extrair o que não pode colaborar, como uma espécie de “esvaziamento”. Muitas 
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vezes, é necessário perceber posturas, hábitos, condicionamentos de toda uma vida 

“inconsciente” do corpo, como por exemplo o modo como o ator se posiciona de pé, sem 

precisar fazer uma série de compensações que o deixem possivelmente com sua 

estrutura corporal “desalinhada”. Ou o quanto a sua vocalidade foi “moldada” por gostos 

musicais, práticas encerradas em si ou uso despreparado da voz.  

Logo, o ator que deseja cantar em cena carece de um trabalho árduo de auto-

observação de certas tendências acumuladas em sua trajetória e trabalhar com o foco 

sobre elas pode ser uma tarefa não muito divertida. Trabalhar até que se reestabeleça a 

consciência de hábitos que estão em constante mudança ou automatizados e por isso 

esquecidos, através de uma prática física e sensitiva, mesmo que isso gere certa 

incomodidade. Há de se buscar este lugar incômodo, até que ele seja familiar. E depois 

deste trabalho de consciência sobre si, sobre os próprios bloqueios de fluxo de vida, 

pode-se lançar mão de técnicas aplicadas, mas que vêm para eliminar obstáculos e não 

para cristalizar fazeres.  

É um trabalho sobre deter a não-comunicação dos sistemas do corpo. Não sobre 

fazer um esforço para agradar o outro, mas sim, deixar de lado o que nos impossibilita 

estar em contato consigo e com os outros.  Alejandro nos adverte: “Uma coisa é fazer 

algo e outra é mostrar que faz. Quando se canta, todo o seu corpo canta e precisa ser 

crível. E pra ser crível, precisa haver algo. O nome disso é trabalho duro”.  

Finalizo as considerações deste encontro em Rosario, pedindo licença ao leitor 

para, de modo mais livre, transcrever um trecho da conversa com Alejando nesta ocasião, 

confiando que suas próprias palavras serão sempre as mais adequadas para falar de seu 

trabalho. Na ocasião, conversávamos sobre o que viria a ser consciência da ação nesta 

proposta de estudo:  

 

Se você vai ao teatro, você quer que aconteça algo.  

Mesmo quando você pensa, está fazendo algo. Se tem vergonha e não se move, ainda 

assim, algo está passando. Você precisa entender o que está fazendo.  

Uma coisa é uma ação física, outra coisa é um gesto. Aqui estou como que gesticulando. 

A ação nasce de uma clara intenção. De dentro para fora. Uma ação física nunca começa 

de fora, das extremidades para dentro. Mas sim, do tronco para fora. Se exterioriza 

através das extremidades. Quando você vê uma ação, vê na verdade o final do processo.  

Imitar pode ser um processo essencial para isso, pois se você imita uma pessoa que tem 

um pouco mais de experiência, você pode saltar vários passos adiante e ir do 1 ao 7. 
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Porque está tão conectado que a voz te sai como nunca havia saído. É como se outra 

pessoa cantasse. Imitar a mesma vibração. Imitar exatamente o que a pessoa faz.  

Por isso, a imitação funciona até certo ponto. Ela tem sua eficácia se enquanto se imita, 

algo sucede dentro. Imitação criativa.  

Se digo que um momento esteve muito bom no trabalho, vamos tentar repetir e fixá-lo, 

agora, como fazer isso? Aí começa o trabalho. Porque aí não há nada divertido e 

emocionante. É simplesmente trabalhar duro para entender o que você fez neste 

momento. O que você fez fisicamente? O que você fez antes? E depois ? O que faziam 

os outros? Houve contato? Reação? O que havia de visíviel? E de invisível? O 

associativo, imaginário… do que se lembrava? Ninguém precisa saber, mas o importante 

é encontrar este processo, o jogo, a cumplicidade, os pequenos impulsos.83  

 

IMAGEM 12 – Encontro com Alejandro T. Rodriguez em Rosario (Argentina) 
 

 

Fonte: Acervo Alejandro T. Rodriguez 

 

 

                                                 
83

 Palavras ditas por Alejandro no workshop de Rosario – Argentina no momento em que conversávamos 
após o último dia de trabalho. O registro em gravação de áudio foi feito por mim e a tradução transcrita aqui.  
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3.2 - Limeira, São Paulo 

 

O que vamos fazer aqui é desconhecido por vocês, obrigado por aceitarem o convite 

mesmo assim. Nós vamos trabalhar com cantos africanos que se transformaram na 

América, alguns em Yorubá. Cantos de chamada e resposta. Apenas se perguntem: de 

que modo estes cantos chegam até mim? E então, procure algo vivo e agarre. Se sente 

que não há nada, fique perto de quem encontrou. Algo pode acontecer… 84 

 

 

 

Dambadauê 

Dambalá do sacreo, dambalá 

Dambadauê do dambalá  

Do sacreo85  

 

 

Alejandro começa o encontro com este canto. Não sabemos o que as palavras 

significam, mas ele indica que algo pode acontecer. Esta provocação constante nos 

encontros com Alejandro, “algo pode acontecer”, me faz refletir sobre o ofício do ator e, 

ouso expandir, das artes. Longe de ter condições seguras para viver “experimentando em 

laboratório” sem a preocupação de vender um produto para sobreviver, os artistas - pelo 

menos os brasileiros - estão sempre à mercê de inventar seus próprios territórios, viver de 

seus inventos e convencer dia a dia aos que os consomem, que nem só de bens 

materiais vive o homem. Se não imaginamos, se deixamos de inventar realidades, de 

considerar nossas subjetividades e variar nossas forças enquanto sujeitos, estamos 

fadados à apenas esperar pela morte confortavelmente em nossas poltronas. Inventar, 

pois, configura um território altamente inseguro para quem se propõe à tanto. E por isso, 

tão frutífero na manutenção do fluxo de vida, do que foge às mãos e talvez não possa ser 

comprado, mas sim, vivido.  

Todos os dias ao acordar nos damos conta de que estamos vivos, mais um dia. 

Mas com que qualidade? Respiramos, respondemos às necessidades fisiológicas, às 

demandas de sobrevivência. Isto seria tudo? Talvez, haja aí certa angústia em perceber 

                                                 
84

 Este texto, dito por Alejandro e registrado em minhas anotações pessoais, foi parte da introdução do 
encontro em Limeira- SP, no primeiro dia. 
85

 Canto tradicional apresentado por Alejandro que iniciava o primeiro dia do encontro.  
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que apenas existir não é suficiente. Na arte da cena, então, também é preciso um pouco 

mais que existir e apenas querer mostrar o quão bom se pode ser nisso ou naquilo.  

O trabalho proposto com os cantos tradicionais, por Alejandro, conversa em alto 

grau com esta pesquisa, exatamente por trabalhar com a iminência do que está por vir e 

não com o resultado já declarado. Relacionar-se com o desconhecido, com os limites, os 

desafios. Enquanto trabalho, sob uma vigilância sensível com o meu instrumento, com 

meus atos e costumes, realizo em um território inseguro tarefas sobre mim mesmo. Se 

desejo cantar em cena, se esta é uma urgência do meu modo de existir e resistir 

artisticamente no mundo ou a linguagem que elegi me dedicar, tenho aí tudo o que 

preciso. O instrumento e o desejo. A cada descoberta de uma limitação vocal, ou a cada 

“risco” que me lanço, ao tomar consciência disso trabalhando, saberei como utilizar de 

processos técnicos ou estratégias ou modos de fazer, que me provoquem a superar o que 

bloqueia meu caminho. Se supero o culto à virtuose exacerbada, se olho menos para a 

projeção de como eu gostaria de ser, abro espaços em minha percepção para considerar 

o outro, e me relacionar com uma qualidade específica, que considera o que está entre. 

Cantar em cena de modo relacional então, pressupõe um exercício de saber de si e 

criar trajetórias de trabalho que através de tarefas claras, provoquem estruturas 

dinâmicas ou seja, passíveis de mudança, para encontrar no jogo uma maneira de 

estar em relação.  

Estas estruturas para o trabalho em grupo, como no laboratório CASA ABERTA, 

muitas vezes nominadas de exercícios são talvez indícios do que Alejandro chama de 

“concreto” em seu trabalho, modos de fazer e de “existir fazendo” que oferecem certa 

chance de revisitar lugares descobertos ontem, no trabalho de hoje e no de amanhã, 

como uma casa em construção, que por mais que a obra se demore, uma vez que a 

parede está construída, ali ela permanecerá.   

Em Rosario, notei que um dos elementos mais importantes para que o trabalho 

tomasse forma, estava exatamente na criação de vínculo inicial com o grupo, tal como 

trago ilustrado aqui nas palavras de Alejandro, no início deste item. Este “quê” de mistério 

de não saber o que está por vir, (ora, isso é extremamente sincero, ninguém mesmo 

saberá o que pode acontecer, nem mesmo aquele que propõe.) misturado ao 

agradecimento pela confiança e apenas a instrução simples de “deixar o canto chegar até 

você” cria um espaço de acordo imediato, que desafia o praticante a ir em busca do que 

fazer. Começamos a cantar e mais uma vez: Qual é a tarefa que devo cumprir?”. À 

princípio, cheguei a pensar que talvez os praticantes dali pudessem se sentir menos 

desconfortáveis com este “mistério” do que estaria por vir com os cantos, talvez pelo fato 
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de estar fora do meu país e ter assim potencializada a sensação de precisar ser funcional, 

precisar me fazer claro com as palavras, me sentir pertencente. Porém, aos poucos notei 

que boa parte das pessoas que se propuseram à experiência, também se sentiam 

aturdidas por não terem um manual claro do que fazer.  

O tal território inseguro, componente primordial para buscar um contato com o 

outro neste trabalho, de fato deixava as pessoas em um estado de atenção diferente, algo 

como estar disponível para o que quer que aconteça, como em uma festa com pessoas 

queridas, onde se dedica a atenção ora a um, ora a outro mas sem romper esta 

disponibilidade de estar em relação. Há desejo nisso. E o desejo move a ação. Alguns, 

porém, deixavam que a insegurança tomasse frente e vez ou outra “desistiam de jogar” e 

logo eram estimulados por Alejandro para retornar ao fluxo de contato, a retomar o 

desejo. Aos poucos, cantando, os praticantes se motivavam a expandir seu foco de 

percepção, seja pela imitação dos que já haviam “entrado” no trabalho ou pela tentativa 

de “se colocar” em busca deste canto para além da música, um canto que move o 

espaço.  

Buscar pelo canto neste trabalho é como quando alguém te diz que vê um pássaro 

ao longe, pousado em uma árvore. Você não o vê ainda, mas o procura. Se este alguém 

diz que viu, você se comporta como ele para tentar ver também. Você quer ver, do 

contrário você abandonaria o jogo de tentar ver. Ajusta seu corpo, observa como ele mira. 

E de repente o vê ou imagina que viu, prestes a voar e sumir de sua vista.  

Mas, há de se vigiar com os possíveis escapes imaginários. Alejandro volta a nos 

lembrar sobre considerar o que é concreto no trabalho, para então dar vazão às 

subjetividades que venham surgir. Com suas palavras, “o seu mundinho não é real, real é 

o canto, a melodia, as palavras e a relação com seus companheiros. Então, esteja aqui!”  

É sempre sobre eleger, tomar consciência do desejo e decidir claramente qual tarefa você 

irá cumprir neste dado momento. Ou, como disse Grotowski (2015), “o conhecimento é 

uma questão de fazer.” 

Outra frente do trabalho de Alejandro, citada aqui anteriormente, se baseia em 

praticar jogos de movimentação pelo espaço, porém sem canto, na intenção de liberar os 

possíveis bloqueios internos do corpo do ator, os impulsos que geram presença e logo, 

esta vida “crível” quando se canta. Neste trabalho específico, Alejandro divide os 

praticantes em grupos menores e convida um a um para trabalhar com ele ou com seus 

assistentes, enquanto os demais assistem.  
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Trata-se de exercitar, sempre através do contato com o líder, o tempo-ritmo86 da 

ação. O líder caminha pelo espaço em variadas velocidades, explora os níveis alto, médio 

e baixo, saltos, giros, posições acrobáticas e “animalescas” e os demais praticantes 

devem imediatamente responder a estes convites. Talvez a palavra que mais se aproxime 

de explicar qual é a tarefa a ser cumprida seja “imitação”, que também é uma palavra 

perigosa, se não contextualizada. Imitar aqui não sugere executar apenas mecanicamente 

o passo a passo tal como “meu mestre mandou”, mas sim encontrar justamente esta 

qualidade de presença que temos falado aqui no movimento do líder e então inter-agir 

com isso. Se nos cantos não devemos apenas seguir a melodia e ritmo, mas sim buscar 

por uma vibração interna das canções e canteragir, aqui deve-se responder ao tempo-

ritmo do movimento, sem perder o contato com o líder e com os demais.  

Sinto, ao assistir e fazer,  que esta prática gera estalos de consciência e escuta 

constante nos praticantes, de modo que aqueles hábitos corporais arraigados no dia a dia 

vão sendo vencidos pelo cansaço, como numa guerrilha de si mesmo, onde por ser 

necessário cumprir uma tarefa, estar em contato, não há muito espaço para racionalizar 

ou condicionar esteticamente o que será feito, as respostas do corpo são mais urgentes e 

pedem uma conexão com a estrutura sugerida pelo líder, isso, de certo modo, desvia a 

criação de tensões e bloqueios de quem pratica.  

A junção destas duas práticas fundamentais no trabalho de Alejandro, as sessões 

de canto e o treinamento de tempo-ritmo, são estratégias pedagógicas e criativas – 

modos de fazer - que podem dar conta das demandas que o ator que canta em cena 

busca. Há ali uma constante manutenção do trabalho de expressividade do ator, de tônus 

muscular, de respiração, de silêncio e escuta, da vocalidade conectada à ideia de ação e 

reação, de contato, de invenção criativa.  

Não se trata de pretender algo absolutamente definido, como “preciso soar 

interessante em meus movimentos pelo espaço”, mas sim cantar, se movimentar e estar 

em contato com os demais, perceber que o espaço oferece, inclusive matematicamente, 

meios que possibilitam desenhos de relação e respostas ao que está sendo realizado.  

Ao cantarmos na oficina, se os praticantes se movimentavam pelo espaço e 

alguém percebia que suas mãos se comportam como se estivessem tocando algo, 

                                                 
86

 Termo herdado das pesquisas de Constantin Stanislavski e comumente utilizado nas práticas corporais 
propostas por Alejandro, onde o corpo dos participantes “vibra” junto com os comandos do líder, não como 
uma simples imitação, mas com qualidades outras, mais aprofundadas. Stanislavski, se utilizando de termos 
que são comumente utilizados na música (tempo/ritmo) criará uma concepção (tempo-ritmo) para o treino 
do ator: “Em resumo: o tempo-ritmo contém não só qualidades externas, que influem diretamente sobre 
nossa natureza, como também o conteúdo interior que nutre o sentimento. Desta forma o tempo-ritmo se 
conserva em nossa memória, e é apto para a finalidade criadora (STANISLÁVSKI, 1997, p.143). 
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Alejandro nos perguntava: “o que é isso? Uma espada? Um binóculo? Um guarda-chuva? 

Quanto tempo dura até você abandonar este objeto?” Estas chamadas - simples, diretas e 

sem muita elaboração rebuscada - funcionam para ativar uma possível esfera associativa 

do corpo que responde imediatamente e ainda garante ao processo de investigação a 

insegurança necessária para a não criação de expectativas e o autojulgamento 

bloqueador de si mesmo e de sua realidade (concreta) vocal. Como é a minha voz hoje? 

Como a vejo? Como a veem? 

 

IMAGEM 13 – Encontro com Alejandro T. Rodriguez em Limeira (SP). 
 

 

Fonte: Arquivo Pessoal/ Foto de Tatiana Alves 

 

3.3 - São João del-Rei, Minas Gerais  

 

O encontro com Alejandro em São João del-Rei se deu como parte do V Seminário 

Internacional CASA ABERTA, uma das ações do grupo de pesquisa e extensão 

coordenado pela Profa. Dra. Juliana Mota, que nesta edição contou com o título 

“Existimos, Resistimos – Diversidade Cultural na cena Teatral”, ou seja, tratou 

fundamentalmente sobre o que nos interessa aqui: modos de fazer e existir pela arte.  Na 

ocasião, Alejandro além de palestrar e participar de conversas, ofereceu um trabalho 

intensivo de uma semana a partir dos cantos tradicionais para os integrantes do grupo. 

Neste encontro, mostramos nosso repertório de canções de trabalho e também nosso 

modo de operar enquanto laboratório de estudos de voz e teatro.  
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Depois de intensas horas de trabalho, solicitei ao Alejandro uma entrevista e ele 

prontamente acedeu o pedido. Esta foi a única vez que entrevistei Alejandro de fato. 

Reunimo-nos juntamente com o pesquisador e doutorando Luciano Matricardi (UNIRIO), 

que também estava na cidade para investigar as práticas de Alejandro. A seguir, seleciono 

alguns dos pontos levantados ora por mim, ora por Luciano para assim irmos somando 

ideias que nos permitam compreender o ato de cantar como espaço de relação.  

Pois bem, já é sabido que o trabalho que Alejandro desenvolve com as canções 

passa pelo lugar da tradição, da memória dos povos que as originaram, da força que cada 

palavra cantada pode vir a ter no corpo de quem as cantou e de quem as canta. Por isso 

mesmo, entendemos aqui tradição como algo vivo, em movimento. Tanto quanto as 

línguas e suas readequações. Alejandro como descendente do legado de Grotowski, 

portanto da tradição de trabalho desenvolvida por este, mantém as bases deste trabalho, 

mas o ressignifica de acordo com suas crenças e desejos pessoais. A aprendizagem 

adquirida a partir dos ensinamentos de Grotowski, transmitidos a ele por Mario Biagini, 

somada a outras experiências suas, fizeram com que ele chegasse no estágio de trabalho 

em que se encontra hoje, ou seja, seu conhecimento adquirido via trabalho árduo e 

repetitivo,  resultaram em seu modo de fazer e  também em seu modo de existir.  

Se queremos tratar aqui de um canto que seja relacional, é fundamental que 

consideremos que antes de se colocar em relação a algo, o sujeito precisa se entender 

como sujeito que está em constante movimento, desde as funções internas do seu corpo  

até mesmo às trajetórias que movem a sua vida. Logo, se este sujeito deseja “cantar o 

mundo” como modo de existir, isso mesmo, ver no canto a possibilidade de enfrentamento 

do mundo, muitas vezes necessitará abrir mão de algo que julgava já conhecer, daquilo 

que vê como verdade indissolúvel e se abrir para outras visões e modos de fazer, já que 

vivemos em sociedade. Muito disso diz respeito ao risco que o sujeito se propõe a correr, 

à se permitir sair da zona de conforto do que já é conhecido ou do que já foi conquistado 

em sua trajetória, ou ainda do que foi limitado a conhecer, e abrir espaço para que outras 

relações sejam possíveis. O ato de cantar, como já dito, também toca em dimensões 

outras do sujeito para além de um fazer tecnicista-mecânico, tais como a memória, os 

seus medos, os seus desejos e suas fraquezas e fortalezas. 

Se, ao começar a se investigar, o sujeito já cristaliza uma imagem ideal da voz, 

sem considerar que as conquistas exigem trabalho e principalmente erros, não haverá 

técnica alguma que dará conta de sanar os anseios de perfeição deste sujeito. Por isso 

utilizamos aqui a expressão “superar o ego”, ou seja, buscar algum trabalho sobre si 

mesmo que auxilie na quebra de expectativas de ser um sujeito sem erros, já que a 
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errância pode ser um dos principais gatilhos para o desenvolvimento pessoal.  A 

insegurança, incerteza, a falta de clareza no caminho devem ser potencializadores do 

desejo de buscar e não limitadores. 

Desse modo, faz-se necessário que o sujeito que aspira se relacionar com o canto 

busque por espaços que lhe ofereçam condições de errar, de se descobrir. E também 

condutores (professores, mestres, amigos…) que lhe auxiliem nessa busca.  

Sobre isso, Alejandro nos conta na entrevista que ao completar dois anos em que 

trabalhava no Workcenter, na Itália, precisava viajar à Argentina, mas estava sem 

dinheiro. Mario Biagini, seu diretor, lhe sugeriu então, que ele oferecesse um workshop lá 

e assim poderia receber algum valor que lhe ajudasse. Ele prontamente se negou dizendo 

que não poderia fazê-lo, como se não se sentisse capaz para tal. E Biagini lhe disse que 

sim, que ele era capaz.  “Como se atirar na água e tratar de nadar… como se dizia 

antigamente” nos contou ele. Este apoio de seu “mestre”, o contato constante com aquele 

que lhe transmitiu ensinamentos, só pôde se dar neste espaço de relação construído a 

partir da confiança, da entrega e disposição de aceitar a possibilidade do erro, mesmo 

que estranho, incômodo ou desconhecido. Acredito que a formação, seja ela qual for, 

precisa passear por este campo. O campo da confiança, entrega e disposição para errar. 

Parece óbvio, mas muitas vezes em trabalhos artísticos que exigem desafios, nos 

esquecemos disso porque ficamos “cegos” pelo desejo do resultado rápido e assertivo. 

Para o ator que deseja superar suas limitações ao cantar, por exemplo, o erro é uma 

potente bússola.  

Utilizo a palavra mestre aqui não como um ser supremo que tudo sabe, mas no 

sentido de alguém que se debruçou sobre determinado conhecimento num espaço maior 

de tempo. Como um reconhecimento para alguém que veio antes, tal como ocorreu com 

Alejandro e seus antecessores Grotowski e Biagini. Julgo conveniente explanar o uso de 

algumas palavras ao longo deste texto exatamente por concordar quando Alejandro diz 

que algumas palavras se tornam genéricas e por isso, perigosas. Não se trata de chamar 

de mestre aquele que irá desvendar toda a verdade e trará a solução para os problemas 

do mundo, mas sim àqueles que, de algum modo, vieram antes dos que estão e nos 

oferecem referências. Nesse sentido, é curioso e assustador dizer que este texto me 

tornará mestre, mas também é uma possibilidade de me lançar ao desconhecido, à 

possibilidade de errar.  

Se estamos tratando aqui também da esfera pedagógica com que nos apropriamos 

de um saber, vale dizer que nossos mestres, ou aqueles a quem dedicamos certa estima 

por sua caminhada e que desejamos seguir, no influenciam em grande escala com suas 
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palavras e feitos. Digo isto porque neste estudo a que me disponho a fazer sobre as 

práticas trabalhadas no Laboratório CASA ABERTA e suas adjacências, muitas vezes me 

observo utilizando termos e conceitos que outrora me foram introduzidos pela minha 

mestra (neste sentido explanado aqui) Profa. Juliana Mota (imitando-a ou, se lhes parece 

melhor, referenciando-me). O que quero dizer é que esta relação do “mestre” de confiança 

em seu aprendiz, está conectada ao entendimento de que ninguém saberá tudo sobre 

determinado tema e que o saber está em trânsito constante e o processo de 

aprendizagem está exatamente na busca, no enfrentamento das realidades, em estar em 

contato com o outro e perceber no outro aquilo que lhe falta.  

Exercitar a transmissão de saber, seja no campo artístico ou em qualquer outro, 

além de ser algo que exige generosidade, tem a ver também com se considerar apto a ser 

errante, a descobrir junto e não com trazer fórmulas mágicas de resolução de problemas. 

Nesse sentido, intuo que aquele que conduz um trabalho de formação vocal de atores, 

seja individual ou em grupo, deve se ater ao fato de que os caminhos para a 

compreensão de conceitos, técnicas ou modos de fazer é bastante específico para cada 

um, o que impede que ao se tratar de formação vocal, utilizemos receitas pré-fabricadas 

roboticamente sem contudo considerar as subjetividades de cada sujeito.  

 A professora Juliana Mota, por entender o CASA ABERTA como um espaço de 

experimentação, sempre nos incentivou a questionar modelos de estudo da voz  

supostamente impostos em escolas tradicionais e creio que isto despertou em mim o 

desejo de olhar o canto não só como um dispositivo de encantamento, mas muito mais 

como exercício de ressignificação do mundo, suporte para as adversidades da vida social, 

aceitação de diferenças, valorização dos vínculos. Neste período em que estive 

trabalhando com o CASA ABERTA, semelhante ao início das oficinas com Alejandro, tudo 

o que fazíamos era iniciado pelo canto. Se haviam problemas entre os integrantes a 

serem resolvidos, cantávamos. Se haviam desacordos com as demandas de trabalho, 

cantávamos. Se queríamos comemorar as descobertas no trabalho técnico, cantávamos. 

Neste movimento descobríamos nossa relação. Logo, o desenvolvimento de trabalho 

dentro de um laboratório simula a vivência em sociedade, porém numa microesfera. Mas 

aquele que o pratica, sai da micro para a macro esfera com uma possível ampliação do 

olhar para o mundo, adverso e nem sempre como o desejado.  

Portanto, utilizar o canto na manutenção de vínculos em microesferas então, me 

parece uma maneira legítima de considerar que as tradições estão em movimento e nós 

receptores e transmissores somos responsáveis por conservar o que nos parece 

interessante de ser resguardado e questionar o que não mais nos move. No que diz 
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respeito à formação vocal do ator, muitos já elaboraram planos e teorias sobre 

desempenho, fisiologia, cuidados e virtuose vocal, mas cabe a nós, profissionais da área, 

filtrar o que nos é transmitido e tomar a responsabilidade de, ao se colocar no lugar de 

transmissores de conhecimento, considerar que aquele que recebe é um sujeito que 

deseja utilizar sua voz como um modo de existir para além de funções mecânicas bem 

executadas.  

Para Alejandro a parte mais encantadora de ser transmissor de um método, de 

uma técnica ou tradição, é esta de não ter medo de errar. Cada instante de trabalho entre 

transmissor e receptor é uma descoberta para ambos, independentemente de onde vêm, 

com quem estudaram, quais tradições ou técnicas seguem. Nisso, o teatro, num sentido 

mais filosófico da prática, é implacável. O encontro, o vínculo, a presença, são princípios 

imprescindíveis a esta arte. Tudo o que é trabalhado e construído para o que chamamos 

de teatro visa exatamente à relação, o entre. Seja entre atores, entre ator e espaço, entre 

o ator e ele mesmo, seja entre o trabalho criado e seu público. Se recorrermos ao sentido 

etimológico da palavra relação87, veremos que se trata de uma “ação de dar em retorno”, 

ou seja, um movimento circular e, acrescento, nutrido por certa eletricidade. Se dou, dou a 

alguém que recebe e, estimulado eletricamente (metaforicamente), dá em retorno, se 

acende.   

A imagem de eletricidade ou condução elétrica nos ajuda a dialogar com o que 

Alejandro salienta ao comentar que o trabalho precisa estar em relação todo o tempo. Se 

o sujeito não encontra estímulos para continuar, observa o seu entorno e se conecta 

àquele que pode oferecer a energia para continuar e o contrário também, se há alguém 

que necessita de uma “recarregada” que haja alguém que esteja pronto para oferecê-la.  

Nas palavras de Alejandro: “Para que eu vá adiante, tenho que fazer os meus colegas 

irem adiante também.” Isto muito se aproxima ao que chamaria de “desejo de se vincular”, 

esta disponibilidade não tão exata a ponto de ser medida como eletricidade, mas que 

existe e nos damos conta disso. De que estamos disponíveis para o outro e esta simples 

compreensão redimensiona nosso espaço social e cria possibilidades de realizar feitos 

em comunhão. Cantar à vida em comunhão e acender uns aos outros. Não, não estamos 

falando aqui de religião, mas talvez esta eletricidade possa ser associada a uma certa 

qualidade de relação, qualquer aspecto sensível de percepção que não possa ser 

mensurado, mas que determina as propriedades ou características de alguma realidade.  

                                                 
87

 “Do latim relatio, ato de relatar ou narrar alguma situação ou de trazer alguma coisa de volta [...]” 
Extraído em https://www.dicionarioetimologico.com.br/relacionamento/. Acessado em 06/10/2019. 

https://www.dicionarioetimologico.com.br/relacionamento/
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Ainda sobre esta questão de transmitir conhecimentos, observo que no trabalho de 

Alejandro, seu modo de fazer, ou seja, suas estratégias para transmitir o que deseja 

propor se dá de maneira bastante viva. As palavras que ele utiliza, seus gestos, as 

associações relacionadas ao nosso tempo e à História, tentam exprimir em palavras 

aquilo que às vezes está mais próximo ao campo sensório. Como em uma fala dele 

supracitada, somos povos acostumados com a narração, se nos colocamos em algo em 

que as instruções não se dão de modo legível, possivelmente esta disponibilidade para o 

trabalho se mostrará colapsada. Mas como então, ver além das palavras? Nos cabe 

indagar de que modo o transmissor pode pensar sua pedagogia, os termos e imagens 

que utiliza em seu trabalho, sem a obrigação de deixá-la absolutamente explicada, ou 

numa expressão popular “mastigado”, para quem recebe. Creio que deste modo é 

possível pensar em uma didática mais provocativa, mais inventiva e que dá espaço para 

que a relação entre transmissor e receptor se faça de um modo menos artificial, que 

assume e é passível aos erros, problemas, insuficiências e limitações, posto que somos 

seres falíveis.  “A transmissão pode ser uma instância de absoluta criatividade, muito 

potente” arremata Alejandro.  

 Ele nos lembra ainda que para isto, para que o trabalho com os cantos ou com o 

teatro em si seja possível, devemos sim nos apropriar dos termos técnicos, das palavras 

às práticas, e que isso também é estudar as tradições. Se alguém, antes de nós, se 

propôs a pensar a expressão cênica e tudo o que está relacionado a isso, já existe um 

caminho trilhado neste sentido, que pode ser consultado com a devida inteligência para 

que aquilo que não serve aos nossos tempos possa ser repensado, ressignificado ou 

atualizado. Entender os elementos técnicos de uma prática, então, não tem a ver somente 

com praticar cegamente um kit ou receituário, mas sim se apropriar daquele estudo 

realizado por alguém se adequando às condições reais e presentes nos sujeitos que as 

consultam, praticam ou algo que o valha. Por outro lado, Alejandro pontua que entender 

sobre as técnicas ao longo da história pode ser fundamental para que nos afirmemos 

enquanto sujeitos que constroem saberes, pois elas também relembram os tempos.  

De fato, como um ator do século VIII pensava sua voz? De lá para cá, quais 

parâmetros mantivemos ao pensar no estudo da voz? O que há de novo com as 

revoluções do século XX? Estas questões não serão aprofundadas aqui, mas flertam com 

nosso escopo de pensamento. Toda esta historicidade dos estudos de voz ao longo dos 

tempos, nos faz pensar também em como isso, a organização de práticas em supostos 

cadernos técnicos, como inclusive fez Grotowski em “Exercícios”, nos dá condição de 

entender como ao longo dos anos, a voz foi pensada e continua sendo foco de interesse 
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de muitas pesquisas. Abaixo, separo um trecho da entrevista com Alejandro onde ele 

explicita seu ponto de vista sobre o trabalho técnico com o canto em suas práticas:  

 

 

 A técnica tem que corroborar com os resultados, para não ficarmos apenas escrevendo 

livros ou falando. Sim, neste workshop que estamos fazendo as horas passam, os dias 

passam e se os cantos não estão ritmados e entonados, temos que trabalhar nisso. E se 

trabalhamos e não funciona o problema é que estou fazendo algo mal. Eu posso ter má 

sorte e dos 15 que estão na oficina, pode haver 10 que não cantam nada e pode 

acontecer de termos pessoas que não conseguem entonar, que levam muito tempo. Mas, 

estou aqui. Tenho que encontrar a solução aqui e agora. Se as estratégias que eu me 

proponho a trabalhar com você, com ele e com ela não funcionam tenho que mudar, 

mudar, mudar e não aplicar o livro ou o manual e isso é muito interessante porque tem a 

ver com repensar todo o tempo e fazer um esforço para ver o que é essencial, o que é a 

forma e o que é o conteúdo neste processo de transmissão e assim a tradição está viva! 

Na sala, trabalhando! 

 

Ele completa ainda que se nos debruçamos sobre um modo de fazer e depois de 

um tempo estamos gerando sempre os mesmos movimentos ou resultados, temos aí um 

problema. Há nisso um compromisso pedagógico de não se entregar para um caminho 

que já foi trilhado e deu certo, para um manual que já lhe diz qual resultado esperar.  

No processo de condução do trabalho, Alejandro fala que é necessário encontrar 

maneiras de enquanto se conduz o trabalho, também trabalhar sobre si. Por em 

investigação uma condução que também é criativa, imaginativa e que segundo ele, tem a 

ver com estar sempre em busca de se conectar com os cantos. Se há um momento em 

que é necessário se desconectar do canto para “corrigir” alguém que está trabalhando, 

muito provavelmente ele se sentirá perdido e terá que buscar maneiras rápidas de voltar 

ao trabalho. Isto é interessante, porque enquanto estamos cantando juntos nas práticas 

conduzidas por Alejandro, não vemos uma demonstração de um professor que quer 

explicar a fórmula para que aquele canto saia perfeito, vemos alguém que canta e 

cantando te convida a cantar também, isso faz toda a diferença.  

Esta relação horizontal, onde de fato cantar é como “entrar na chuva”. Não há foco 

em quem faz isso ou aquilo melhor, quem é capaz de emitir agudos ou graves incríveis, 
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vibratos88 únicos e drive’s89 fantásticos. Ele nos diz que se trabalha simplesmente para 

manipular o que os outros estão fazendo ou encorajar a fazer isto ou aquilo, algo nele 

começa a se deter, se esfria. O trabalho “É como estar em cima de um cavalo, cavalgar… 

o que pode durar um canto ou ser mais longo…”, nos diz. Enquanto “cavalga” consegue 

ver o seu entorno, convidar outros para lhe seguirem, mas se pára de cavalgar, se freia o 

cavalo, o trabalho também se interrompe. Uso dessas imagens ditas por Alejandro, por 

compreender que muitas vezes o leitor pode se sentir desamparado com o que é 

apresentado aqui, já que boa parte do que este texto se propõe a discutir está ancorada 

em experiências puramente empíricas, onde “vale o vivido”. Sendo assim, como medir 

estes aspectos? Pelo suor que o grupo que canta junto gera na sala, molhando os vidros 

e o chão? Pelo cansaço dos corpos após o trabalho, pela mudança da frequência 

cardíaca, pelos hertz alcançados quando o grupo encontra a vibração específica de uma 

canção? Sinceramente, eu não saberia responder. Mas intuo que a oralidade, tão 

presente em movimentos de tradição, ou os aspectos narrativos que utilizo aqui, dão 

conta de ao menos situar o leitor neste campo de trabalho que muitas vezes passará por 

outros processos lógicos.  

Parece-me claro que, se queremos definir termos para estudar a prática 

desenvolvida por Alejandro, temos nas palavras contato, imaginação e memória, – 

inclusive, levantadas na conversa por Luciano Matricardi – aspectos a serem investigados 

e que nos interessam aqui. O contato tem a ver com buscar maneiras de se relacionar 

com o outro a partir, por exemplo, do ato de cantar juntos, para além da “timbragem” 

vocal. Imaginar situações enquanto se canta pode facilitar na busca por ações possíveis 

de serem realizadas na relação com o outro. A memória sinaliza o elo entre a canção, o 

seu tempo e o tempo de quem a canta no presente.  

Neste sentido, Alejandro explica que as canções tradicionais despertam certos 

tipos de motivações específicas, assim como acontece nas culturas originais que as 

cantam, onde encontram funções para cada tipo de canção ou hinos, como ele gosta de 

chamar e que pode se manifestar em um funeral, outra para um nascimento ou para 

mobilizar energias vitais.  

Pode parecer um tanto infundado para o leitor considerar válido um trabalho de 

investigação vocal, onde o sujeito não “prepara” seu instrumento através de vocalizes, 

mas sim canta e “espera” que algo aconteça. E acontece. Acontece por estar intimamente 

ligado com o que há de mais primitivo no ser, o desejo. Se desejo me comunicar, encontro 

                                                 
88

 Técnica ou efeito vocal, que pode ser natural ou provocado, de vibrar a voz intencionalmente. 
89

 Técnica vocal que produz um som rouco e grave (ou “escuro”), produzido a partir de ajustes na laringe. 
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maneiras de me auto acessar, seja por rememorar alguma ocasião próxima àquela que 

me deparo ou pela imitação de quem está ali, no momento presente fazendo comigo. E se 

não alcanço determinado “lugar”, encontro pontos de limitação claros a serem 

trabalhados, inclusive por processos técnicos que me liberem uma maior zona de 

atuação.  

Questiono à Alejandro de que modo, em se tratando de workshops, ele consegue 

rapidamente avaliar as necessidades, muitas vezes técnicas, de trabalho dos praticantes 

apenas cantando, sem o uso de exercícios “medidores” de alcance vocal. Ele relata que 

geralmente cria roteiros prévios, construídos a partir de sua larga vivência, mas que 

muitas vezes é necessário contar apenas com a disposição de se relacionar com o outro 

no momento presente. Vê-lo cantar, cantar com ele “horizontalmente”, permitindo que a 

voz se manifeste pelo desejo e pela sua realidade, o que vai além de cantar sob a 

exigência de um padrão.  

Neste sentido, ele comenta que as canções escolhidas para trabalhar 

individualmente com cada pessoa, quando é o caso, dizem respeito ao seu modo de estar 

no mundo, algo que é observado por ele no momento do trabalho. Por exemplo, se uma 

pessoa tem um ritmo muito acelerado para falar ou se movimentar, talvez seja melhor 

trabalhar em direção oposta para que ela experimente outro modo de estar, de se 

perceber.   

Em situações de workshops como os descritos aqui, o trabalho precisa ter 

respostas mais imediatas, o que difere da prática em grupos fixos, onde as estruturas de 

trabalho podem ser planejadas e acompanhadas por mais tempo. Neste sentido, é 

possível aferir se tal pessoa deve ir descobrindo seu canto a partir do coletivo, a partir da 

imitação, da observação ou da escuta. Se sua prática demanda de um trabalho em 

direção oposta ou favorável à sua personalidade, aos seus bloqueios, etc.  

Os cantos tradicionais funcionam como uma tecnologia para despertar este “fluxo 

de vida” no ator praticante e cada um deles é uma ferramenta para funções diferentes que 

inspiram certos tipos de contato, como se houvesse uma ciência organizada em cada 

canto e em seus elementos musicais e vibracionais, suas imagens e campos associativos, 

sua qualidade de presença.  

No trabalho do ator que canta em cena, isto pode ser altamente benéfico, 

justamente porque buscando cumprir a tarefa de se relacionar com o canto a partir de um 

campo associativo e do contato com os outros praticantes, o ator passa a se preocupar 

menos com o seu possível virtuosismo vocal ou com a falta dele e dá ênfase para o 
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vínculo que pode ser gerado naquele espaço. Esta é a premissa das práticas cantadas do 

CASA ABERTA, a que nos interessa chamar de canto relacional.  

Em nossa conversa, Alejandro diz que prefere utilizar a expressão “campo 

associativo” à palavra imagem para designar o processo de relação com o ato de cantar 

no espaço, já que ao pensarmos em imagem, estamos lidando com algo que é estático  e 

o que  se busca neste trabalho é sempre algo dinâmico e complexo. Mais que 

imaginação, algo que disponibilize o praticante a estar receptivo para ir de encontro ao 

canto com certa intimidade, como se acordasse algo em si mesmo. Um certo desejo de 

existir de um modo diferente do mecanicismo cotidiano, criando campos associativos para 

que isso seja presente, de modo que o canto convide o corpo a fazer algo, e não é algo 

que se imagina estaticamente.   

 

 

Mandei cortar capim, capim mandei cortar 

Mandei cortar capim, capim mandei cortar 

Eu canto é pros viúvo e os menino a me adorar 

Eu mandei cortar capim, pra enfeitar o meu quintal 

(Missão de Pesquisas Folclóricas – Mário de Andrade / Letra adaptada pelo CASA 

ABERTA)  

 

No trabalho intensivo do grupo com Alejandro, mostramos a ele esta canção 

descrita acima de nosso repertório. Uma canção curta, de ritmo médio acelerado, cantada 

no modo pergunta-resposta, guiada por um líder e respondida pelo coro, algo comum em 

canções de manifestações populares.  

Alejandro aponta que quando cantávamos este canto, em português, sentia que 

havia certo terreno fértil para algum trabalho, que lhe parecia que o grupo gostava deste 

canto e isso gerava um lugar de desejo de cantá-lo. Porém, faltava o que fazer com ele. 

Faltavam ações e relações concretas, realizar algo. Por isso ele nos sugeriu que se todos 

entendiam as palavras, que fôssemos ao mais simples: fazer o que elas diziam. “Se a 

canção sugere cortar capim, como você corta capim? Como um ator…” nos disse.  Este 

trabalho mais compositivo, com específicos momentos no espaço, nos gestos, no contato, 

é como uma coreografia de ações que, segundo Alejandro, é uma maneira importante de 

trabalho em grupos que são fixos, para entender o que é estar em contato. Já que muitas 

vezes se pensa que contato é nada mais que estar frente a frente a alguém e esperar que 

passe algo.  
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Este contato também não deve ser entendido como algo espiritual, que se 

manifestará sobre o corpo dos que o invocarem. A palavra espiritual inclusive, mais uma 

que pode ter seu sentido deturpado pelo uso frequente e gasto, é recorrente nos que 

observam trabalhos do Grupo CASA ABERTA com a ótica pautada na lógica de produção 

de sentido geralmente esperada em criações teatrais - “Eu não senti nada”, “Não chegou 

para mim”, são expressões que muitas vezes ouvimos ao levarmos ao público trabalhos 

que se baseiam não necessariamente em uma narratividade específica, que traz a 

trajetória de uma figura, que expõe seu conflito e o resolve.  

Contudo, se espírito etimologicamente significa respiração, algo que está dentro e 

fora, logo tem relação direta com a palavra contato. Os cantos dão forma à respiração. É 

uma substância que se desloca pelo espaço, que pode ir além da esfera do corpo que 

habita e ao mesmo tempo é invisível. Nesse sentido, o trabalho é sobre o espírito, sobre a 

respiração.  

Ainda investigando os modos de condução deste trabalho com os cantos e como 

ele chega nos que o praticam ou o observam, percebo que transe é outra palavra muito 

utilizada para interpretá-lo. Alejandro nos diz que, mais uma vez generalizando o 

significado de uma palavra, transe é algo que damos por encerrado, com o significado já 

conhecido, mas se analisarmos uma situação de transe com uma lupa, veremos ali 

pequenas ações acontecendo, sendo motivadas por um desejo de conexão. Talvez nesse 

sentido o trabalho com os cantos se aproxime desta designação.  

Contudo, Motta Lima (2013) nos lembra que os trabalhos advindos do Workcenter, 

estão relacionados 

 
[...] com experiências diretas, corpóreas, tangíveis de cada ator/atuante. Não se 
trata aqui de uma questão de crença, nem da aplicação de procedimentos vistos 
como dogmas. Esta é uma investigação rigorosa que utiliza elementos de 
tradições, mas é, ao mesmo tempo, uma busca contemporânea, e, portanto, não 
vinculada a nenhuma religião ou tradição específica” (MOTTA LIMA, 2013, p. 231). 
  

Alejandro considera o teatro como um tio, um primo muito longe do ritual. Como se 

estivessem no mesmo DNA. E os mistérios que o teatro vem a trabalhar sobre, não 

precisam ser todos decifrados. Exatamente aí reside o desejo de buscar o que nos falta e 

talvez por este motivo o teatro conserve em suas práticas a necessidade de vincular-se 

ao outro para realizar algo, pelo desejo de fazer algo em coletivo, o que nos dias atuais 

tem perdido a sua frequência.  

Nesse sentido, Alejandro afirma que se o trabalho do ator é pautado na criação de 

vínculos, em qualquer tipo de prática, também será um trabalho sobre si porque ele terá 

que entender suas intenções, como dizer algo que tenha sentido, como articular sua 
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presença, o seu corpo. Mais que isso, precisará compreender como o seu instrumento 

funciona, a sua mecanicidade, que seus braços e pernas podem fazer isto e aquilo, que 

seus pés, sua coluna, seu quadril, sua cabeça podem encontrar certos tipos de 

alinhamento, que inclusive modificam a sua produção vocal. Talvez não seja o foco de 

alguém que trabalha num banco, mas para o ator precisa ser, porque esta é a sua matéria 

de trabalho, um ofício que se ancora exatamente disso. Na carne, no osso, no cérebro, 

nos sentimentos, nos desejos. “Tudo o que está da pele pra dentro”.                     

Para Alejandro é melhor lidar com a ideia de trabalho sobre si dentro de um 

contexto laboral, no sentido de que se há uma tarefa para ser realizada em grupo e 

alguém não cumpre esta tarefa, é necessário entender o que não lhe permitiu fazê-la. Por 

exemplo, se duas pessoas de um grupo não estão se dando bem no trabalho, elas 

precisam entender como se resolver para que o trabalho aconteça. Há de se considerar 

que nestes processos relacionais  

 

Não se pode dizer que se trata de um trabalho para si mesmo, no qual o indivíduo 
seja o primeiro e único beneficiário. A ideia, ao contrário, é considerar o indivíduo 
como um âmbito de busca, como um campo, como um laboratório e como um 
instrumento. [...] o rigor de fazer do indivíduo um espaço para percorrer e não um 
valor em si mesmo (DE MARINIS apud MOTTA LIMA, 2013, p. 234).  
 

Isto também configura um trabalho sobre si, suas projeções, sentimentos em 

relação ao outro. Isto mostra um funcionamento do sujeito para com ele mesmo, sem este 

enfrentamento talvez não seja possível se ver. Assim como é importante para o ator 

entender qual é a melhor maneira para estar de pé, observar o alinhamento do quadril, da 

coluna, dos joelhos, dos pés ou perceber como se comporta sua voz diante das 

demandas de trabalho. Certas concretudes do comportamento corporal do ator que 

também indicarão um trabalho sobre si. Motta Lima (2013), ao analisar o trabalho com 

cantos orientados por Mario Biagini, sinaliza que “podemos fazer a diferença entre um 

trabalho sobre si e um trabalho para si: no Workcenter, digamos que há um si que se 

oferece inteiramente e de modo lúcido – sua vitalidade, afetividade, atenção aguçada, 

desejo – para que um certo trabalho se faça sobre ele (MOTTA LIMA, 2013, p. 234). 

Alejandro relembra que assistir ao espetáculo Olhos D’água do grupo CASA 

ABERTA, enquanto observava a plateia acompanhar minha atuação, percebeu que ali 

eles recebiam algo além das palavras que estavam sendo ditas, além dos gestos 

cometidos. Recebiam um convite para uma relação. Algo como: “Preparei algo para você, 

você quer?” Talvez isto seja o que há de mais primitivo no teatro, “algo para dar vida ou 

tocar na vida” nas palavras de Alejandro, a partir de um modo de existir, um modo de 
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fazer. E que, para ele, é exatamente o mais encantador no teatro, por conservar aí algo 

de mistério irresoluto e por isso, de humanidade.  

O trabalho com os cantos tradicionais tende a ser cada vez mais elaborado, rico 

em camadas, se realizado em grupo e com certa frequência, já que assim as descobertas 

vão se consolidando dentro de uma mesma trajetória. Há certas compreensões que só se 

manifestam no contato direto, na experiência, no modo em que as palavras são utilizadas 

para explicar. Quanto mais “trabalho duro”, mais chance de criar repertórios de ações 

fixas, que se transformam em estruturas e dão espaço para que o acaso também seja 

elemento criador. “Como em qualquer relação”, diz Alejandro. “Quando você encontra um 

amigo que não vê há 20 anos… ali já existem coisas fixas.” 

  A estrutura do trabalho é o canto, com seus aspectos particulares, mas também 

parte dela diz respeito à questão de quais ações o praticante lança mão para se mostrar 

crível no que faz. O outro elemento é considerar que o trabalho só se dará a partir da 

relação, do praticante com ele mesmo ou com o outro. Ainda que haja improviso nas 

movimentações pelo espaço, ora se dança, ora se está parado, ainda assim, há uma 

estrutura a ser respeitada. Seja ela a estrutura da canção (ritmo, melodia), a estrutura da 

sala (geometricamente), ou a maneira como somos conduzidos a nos relacionar no 

trabalho, ora sozinhos, ora em duos ou trios, ora em grupos maiores. O grupo é 

responsável por atualizar o fluxo de conexão que pode ser quebrado por quaisquer 

motivos; cansaço, desinteresse, insegurança, incompreensão, humores, etc. Assim, a 

própria estrutura, com lacunas para que o acaso também opere, dita dinâmicas e 

estratégias para que o fluxo de vida entre os praticantes não se cesse. Alejandro diz que 

há sim algo de alquimia, física e química no trabalho, mas também há processos de outra 

ordem, mais subjetiva que se dão no fazer, não necessariamente podem ser explicados 

com palavras ou termômetros.  

Por outro lado, enquadrar-se em uma ou mais técnicas para a atuação e até 

mesmo para o canto, segundo Alejandro, pode ser necessário. Se existe no ator uma 

série de automatismo que bloqueiam seu processo criativo, muitas vezes é a partir da 

técnica, ou seja, de sinais específicos diagnosticados que ele poderá observar seu 

comportamento e defini-lo, para então depois optar por qual rumo tomar. “Quando um 

diretor faz marcações você ficará um tempo nisso até entender que isso é só um pedaço, 

uma parte”, ilustra ele.  

 
 
Em primeiro lugar, não devemos pensar que esses instrumentos operam 
instantaneamente. Ao contrário, o canto seria como – e utilizo aqui imagens de 
textos de Richards ou Biagini – um mapa ou território que o viajante teria que 
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percorrer; uma carta dos antepassados a ser lida pelo cantante; o canto é alguém 
de quem o cantante vai se aproximar, que vai conhecer; poder-se-ia mesmo 
perguntar ao canto – no ato de cantar – como ele desejaria ser cantado. Revela-
se, nessas imagens, uma maneira de abordagem. O canto não é visto como um 
objeto a ser manipulado por um sujeito; há um vaivém entre canto e cantante. 
Perde-se aqui qualquer posição previamente definida de sujeito e objeto: homem e 
canto estão em diálogo, em acoplamento, em rede (MOTTA LIMA, 2012, p. 4).  
 
 

CAMPO ASSOCIATIVO – MODO DE CONDUZIR – ACORDO: RELACIONAL 

 

Por fim, compartilho aqui com o leitor duas outras questões feitas a Alejandro na 

ocasião em que o entrevistei, insistindo na ideia de que, se estamos lidando nesta 

pesquisa com processos vocais, que através do desejo de se relacionar geram modos de 

existir, não há maneira melhor de explicitar como Alejandro pensa o seu trabalho do que 

recorrendo à sua própria oralidade e seu conhecimento, fruto de experiências 

recorrentemente embasadas em sua prática.  

 

1) O que você procura com o canto?  Pergunto a ele.  

 

Alejandro: Creio que o que estamos procurando é o contato entre as pessoas e o canto. 

Creio que os cantos tem distintas qualidades e esse qualitativo eu percebo cantando e 

também intuitivamente. Alguns digo, este sim.. .ah, este não. Esta parte intuitiva não sei 

como explicá-la. Tem uma parte que posso explicar. Há cantos que tem algo de sua 

funcionalidade principal e passaram pelo verniz da modernidade, mudam os ritmos, 

mudam as palavras, mudam o jeito de canta-los, mudam as estruturas por distintos 

motivos. Mas ao mesmo tempo tem cantos que são antigos que são trabalhos por grupos 

de música faz 20 ou 30 anos e eles conservam este funcionamento. Célia Cruz por 

exemplo. Seus cantos ou de Celina e Reutilio, elas estavam procurando na tradição de 

seu país esses cantos que ainda tem essa preservação do essencial. Eu com Casa 

Talcahuano, com Engine e também com o Open Program sempre procurei cantos de 

distintos lugares porque a coisa é que talvez … eu sempre pergunto aos meus 

companheiros, de onde você vem, de onde é sua família, eu de onde venho? Talvez 

nessas culturas de onde a gente vem, buscar cantos que podem falar conosco. Porque o 

ponto é não tanto os cantos, se não o contato entre você e o canto. Porque o que importa 

é este processo em você, o que acontece em você. Se você não encontra isso com este 

canto, talvez o encontre com outro. Talvez encontre bailando, falando ou em silêncio. Mas 

a eleição é muito heterogenia. Os cantos modernos para este trabalho por alguma razão 

não me comovem, não me tocam, não sou sensível a isso. Nos cantos que tem muitos 
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anos sim, não sei porque. Tem elementos que são, há uma coisa que eu vejo sempre que 

são os ciclos do canto. Se são ciclos curtos ou largos. “Sambô si saê90...” Há alguns que 

são mais longos. Nessa situação em que estamos trabalhando agora, precisamos que os 

ciclos sejam curtos, porque é mais fácil de aprender. Cantamos um mais longo hoje, 

porque já o cantamos há dois dias. Mas tem a ver com o que o canto fala a você. Não 

quero cair em… gostaria de responder como um musicólogo, mas não sei …  

2) Neste trabalho, é necessário conhecer o significado de cada palavra do canto 

tradicional, seu radical, sua origem… ou eleger somente por como o canto “fala com 

você”? 

 

Alejandro: Sim. Mas este processo não tem que ser, pra mim, antes. Tem que ser depois. 

Por muitos anos eu não queria saber o sentido, o significado. Porque para mim o sentido 

estava em como aquilo agia em mim, com toda esta subjetividade, não conhecendo a 

letra, nem nada. Para não haver intervenções…se o canto fala disso, tenho que fazer 

isso… Mas depois sim, de onde vem este canto? O que ele está dizendo? Muitas vezes 

encontrei semelhanças entre o que o canto era pra mim no campo associativo e no que o 

canto falava. Mas não acho que é uma coisa importante se você deseja entender a 

origem, entender de onde vem, que cultura, como… ao mesmo tempo eu falo pra mim, às 

vezes me criticam… Eu não estou para estudar os cantos, sim… estou para trabalhar com 

o que eles fazem, em mim, em você, agora, cantando. Não para estudar no sentido de 

como alguém que vai no museu para ver. E não tenho tempo para fazer tudo que eu 

quero. Mas isso toca no tema de apropriação cultural … e se chega um acadêmico para 

ver o workshop e me diz que me tomará um exame, porque há pessoas assim, 

seguramente neste exame, vou ter uma nota baixa. 
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 Trecho de um canto utilizado no trabalho. 
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CAPÍTULO 4 

O TERRITÓRIO INSEGURO E A POTÊNCIA DO ENCONTRO –  

O CANTO RELACIONAL 

 
 
 
 

 
Quando eu canto, da minha voz sai tudo aquilo que vivi, tudo 
o que foi passado pra mim pelas histórias, pelas experiências, 
pelos sonhos, pelas intuições, tudo o que vi e também aquilo 

que não vi (pelo menos não vi com esses olhos). Quando 
canto, abraço profundamente quem me ouve, e quem me 

ouve, em silêncio, canta comigo. 
 

Juliana Mota 
 
 
 
 
CARTA 391 
 
 

 
“Gravidez acidental, Parto solitário.  

Malinha de mão, Buquê de flores, rádio, mesa da cozinha, Variant, Fusquinha Azul, Ypê, mochila 

do piu piu, Super Nintendo, Kinder Ovo,  

Rua João Pinheiro, Frei Orlando, Irmã Elizabeth Cunha, Marechal Cândido Rondon. Barbacena. 

Manhê, o Tonico me bateu… Roubou meu saco de pipoca, meu pirulito picolé... 

À Mãe branca, ao pai preto, ao vô Juquinha que era artista mas não gostava da cor. 

À avó do quilombo, carrancuda e faladeira,  

Ao vovô tecedor de rede, pescador de histórias 

“A vida é um perde e ganha, meu fi” 

Eu canto 

Mãe solo, pai de santo,  eu canto 

Canta? 

“Mãe, você é minha mãe de verdade?” 

1, 2, 3, 4… No 10 ela vai abrir o portão! 

O hiato, a força, o amor – a irmã, a sobrinha, as afilhadas – as mulheres  

Canta, canta, canta. Cantam em mim.  

Eu canto 

“Eu não pari filho pra isso, não” 

Mãe, minha mãe. Tanto me sinto só. Mãe, minha mãe. Estrela do meu céu que me conduz com sua 

luz… eterna e terna …  

Aos amigos, aos amores, às dores e aos tremores 

O medo de existir, a teimosia de insistir 

“Mãe, essa é a minha professora”. Seu filho é muito competente, viu? Persistência, filhote. Vai dar 

tudo certo! 

Não há nada mais bonito, o céu é da cor do ouro ... 
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Eu queria cantar. Cantar?  

18 anos ? Merece estudar! Timbre bonito, agora tem que trabalhar se não perde né ? 

Você canta muito alto, muito forte.  

Pode até cantar, mas não é todo mundo que vai ser escolhido, não  

Não, é porque vocês de teatro cantam diferente 

“Ô mina terê terê, missaína saiô, saiô” 

Te ouvir cantar me dá uma vontade de chorar 

“Tuti, a mãe arrumou o dinheiro pra você ir” – Tiradentes, 10 voltas de charrete. São João.  

Avião, nuvem, morro, cordilheira, deserto, bicicleta. Susto. O mundo é grande. Tai weando, weon?  

Luna, luna…. Luna llena… Menguante.   

Se requer coragem para cruzar fronteira, coraje y tiempo. Se necesita libertad para disponer de ese 

tiempo. Cuesta cruzar fronteras, cuesta morir.  

Cazenrique, cê tá bãozin, meu fi? 

“Oi, você tá sozinho? Tá sozinho? Que foi? Você tá sozinho” 

Tô. Eu …  

Sou dor nascente, sou água corrente. Queda 

“Fiote, não vai ter muito obstáculo no seu caminho não” 

Eu tô. Eu tô sozinho.  

Você é logun edé, eu vi nos búzios. Combina graça com espírito caçador. Princípe guerreiro, 

masculino e feminino. É por isso… .  

Eu canto. Canto para existir. Para lembrar.  

Dia de sol, duas da tarde, subi a ladeira forte, suor pingando.  

Deixa ser, vou aprender a voar e seu cair, eu vou seguir, meu destino é ser o mar.  

Deixa ser, vou conhecer meu lugar, vou me despir, eu vou vestir. As asas para então me encontrar.”  
 
 
 
 

Na apresentação deste trabalho, digo que este texto é sobre alguém que deseja 

cantar o mundo. Ao dizer desejo de cantar o mundo me refiro a esta possibilidade de 

utilizar a ótica de uma prática artística – ou um treinamento – como leitora do que está 

entre o canto e o sujeito, do que se dá pelo contato.  Pensar o canto como modo de 

existir, integra uma série de comportamentos, hábitos e práticas que extrapolam o dito 

“treino da sala de ensaio”, vai além da técnica de executar bem as notas musicais, uma 

melodia e um ritmo. E se este modo de fazer inclui a ideia de relação, de estar em 

relação, creio que indica também um desejo de estar em comunidade (escuta ativa, 

abertura passiva), de não se encerrar em si mesmo e na exacerbação de um eu técnico e 

competitivo.  

Depois de transcorrer aqui por todos estes encontros e experiências cantadas com 

o CASA ABERTA, esboço diversas noções sobre o que vem a ser nosso canto relacional, 

algo que pudemos aferir com nossas práticas, observações e estudo, contudo não me 

contempla a ideia de um gran finale em um parágrafo sintético, me satisfaz pensar em 

quais serão as próximas perguntas.  



123 

 

Junto às perguntas, intuo que uma série de termos, expressões e palavras, 

principalmente palavras, se destacam ao longo desta pesquisa e são elas em sua 

complexidade e fluxo vivo de mudanças e ressignificações ao longo do tempo que 

funcionam como bússola pela investigação de pedagogias vocais que privilegiem a 

artesania do trabalho vocal, com suas escolas técnicas e modos de fazer, mas também 

com as possíveis transformações do sujeito decorrentes de processos criativos e 

estéticos. Palavras Praticadas, como nos lembra Tatiana Motta Lima.  

Neste sentido, penso que o canto relacional praticado pelo grupo CASA ABERTA, 

ao longo dos últimos anos, se caracterizou como espaço para diálogos e experiências. 

Considero importante, então, antes de um entreato para esta investigação, retomar a 

interlocução com as ideias de Bondía (2002), sobre a esfera relacional das palavras e 

logo, sobre o que em sua visão caracteriza a experiência e o sujeito que passa por ela. 

 Ele dirá que “as palavras produzem sentido, criam realidades e, às vezes, 

funcionam como potentes mecanismos de subjetivação” (2002, p. 20). Os modos de fazer 

de Della Monica, Biagini, Rodriguez e Mota citados ao longo dos capítulos deste texto nos 

indicam isso, que as palavras de trabalho podem conduzir à uma prática de formação 

vocal mais inventiva e libertadora, mais interessada nesta possível “escavação” do 

sujeito e sua transformação na vida, do que somente em sua performance virtuosa. 

Bondía revela ainda que as palavras são capazes de determinar nossos pensamentos 

“porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de 

uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras.” (2002, p. 21).  

Logo, se em nosso discurso rotineiro de prática e estudo vocal estamos 

condicionados a utilizar um repertório de palavras que despertem zonas de bloqueio ou 

de busca insistente pelo preciosismo técnico, seremos reféns desta condição e 

impediremos processos de descoberta e experimentação que não se atêm somente a um 

desesperado e cruel acúmulo de técnicas musculares. 

Bondía (2002) nos alerta: a informação não é experiência. A palavra experiência 

vem do latim experiri, provar ou experimentar (2002, p. 24). A experiência é 

necessariamente um vínculo ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova: 

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que 
se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 
coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o 
que se passa está organizado para que nada nos aconteça” (BONDÍA, 2002, p. 
21). 
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Em concordância com a perspectiva de Bondía sobre experiência X informação, 

observo que o sujeito que busca por sua formação vocal ainda que acumule diversos 

cursos sobre técnicas vocais variadas, leia outros tantos livros, observe muitos 

profissionais, visite escolas diferentes e daí extraia conhecimentos antes não conhecidos, 

ainda assim terá consigo informações. Para que a experiência seja efetiva, algo precisa 

acontecer e no caso da descoberta vocal, isto só é possível cantando. Parece óbvio, mas 

faz-se necessário afirmar: o ator que deseja cantar em cena, antes de se vestir de um 

sem fim de técnicas, precisa cantar, simplesmente. Conhecer-se cantando.  

Sabemos que nos dias que seguem, estar informado é indubitavelmente uma 

facilidade. A todo momento, um bombardeio de notícias e opiniões chegam em nossos 

bolsos, mãos, olhos e ouvidos através das redes, na tela de um celular. Bondía reforça 

que justamente por isso, por esta rapidez de acesso a conteúdos múltiplos, que a 

informação não é experiência 

 

E mais, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o contrário 
da experiência, quase uma antiexperiência. Por isso a ênfase contemporânea na 
informação, em estar informados, e toda a retórica destinada a constituir-nos como 
sujeitos informantes e informados; a informação não faz outra coisa que cancelar 
nossas possibilidades de experiência (BONDÍA, 2002, p. 22). 
 

O frenético ritmo com que consumimos o tempo atualmente, sempre em busca de 

acumular atividades nos reprime de viver experiências tal como se descreve aqui, como 

um fenômeno de algo que passa pelo sujeito, que o transforma. Há uma recorrente falta 

de tempo e obrigação por produzir em quantidades exacerbadas também nas escolas e 

nos meios de formação, o que diminui vertiginosamente a chance de haver relações mais 

profundas com as ditas experiências. Tudo passa rápido demais, forma-se uma rápida 

opinião sobre, muitas vezes rasa e logo muitos já se consideram “sábios” sobre 

determinado assunto. Nas palavras de Bondía, o que parece nos reger é uma “lógica de 

destruição generalizada da experiência”.  

Bondía entende que “o sujeito da experiência é sobretudo um espaço onde têm 

lugar os acontecimentos” (2002, p. 24).  Este lugar é justamente o que chamamos aqui de 

território inseguro na formação do sujeito, um espaço de passagem, uma “superfície 

sensível” geradora de encontros e, por conseguinte, de afetos. 

O sujeito que se relaciona com o canto a partir de uma experiência, então, é 

naturalmente alguém que se caracteriza por uma receptividade passiva, aberta ao que 

possa acontecer  
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Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, de 
uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como 
uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma 
abertura essencial (BONDÍA, 2002, p. 24). 
 

 Logo, a proposta pedagógica do canto relacional do CASA ABERTA se mantém em 

vasculhar práticas vocais que problematizem radicalmente o sujeito em suas experiências 

e em sua aquisição e filtragem de informações. É no encontro que isso se dá, na abertura 

para o risco, na busca pelo desconhecido, no enfrentamento dos bloqueios e na 

desistência das certezas pré-moldadas.  Bondía nos diz inclusive que a experiência deve 

ser refletida a partir de uma lógica da paixão, uma reflexão do sujeito sobre si mesmo 

enquanto sujeito passional. (2002, p. 25). Estamos em completo acordo, um sujeito que 

deseja cantar o mundo, age sobre si mesmo e escuta passivamente, apaixonadamente, o 

mundo que lhe rodeia. Se relaciona, pois, com suas experiências.  

Retornando a Cassiano Quilici (2015, p. 18), quando diz “que a arte seja um campo 

de investigação dos processos de transformação do próprio artista, articulando-se ao 

mesmo tempo como dispositivo de comunicação e intervenção pública” e agora munidos 

da noção de experiência de Bondía, podemos refletir de que modo seria possível na 

própria prática artística, “possibilidades de conexão entre o trabalho artístico e o cultivo de 

qualidades de consciência e experiência que possam se espraiar pela existência 

cotidiana.”   

Quilici (2015, p.18) nos sugere refletir, sob esse panorama, a postura do artista 

diante de si e do seu tempo e, nesse sentido, investir inclusive na releitura de grandes 

pedagogos e visionários do teatro do século XX, tais como os citados aqui Stanislavski, 

Grotowski, entre outros. Assim, pode ser possível extrair outras camadas que não só as 

informativas que constituam o “milagroso manual da santa voz do ator”, mas também que 

permita enxergar tais práticas como hábitos e modos de existir. E mais ainda, que o 

sujeito que canta possa encarar a sua voz não como um material que precisa ser polido e 

finalizado, mas como um canal que poderá ser visitado, por outras cores, por outros 

sujeitos, por outros espaços para além do seu cotidiano.  

Esta ideia de que a voz “pode ser visitada”, neste sentido de ser canal, passagem, 

território inseguro, se concretizou em minhas reflexões a partir de uma citação da 

professora Tatiana Motta Lima92, quando estávamos em uma conferência no Seminário 

CASA ABERTA no ano de 2017, evento este em que ela era convidada. “O propósito da 

poesia é nos recordar quão difícil é permanecer apenas uma pessoa, pois nossa casa é 
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 Estas citações foram extraídas de gravações em áudio do evento e fazem parte do meu acervo pessoal.  
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aberta não há chave nas portas e convidados invisíveis entram e saem à vontade” – 

trecho citado do poeta e romancista polonês Czeslaw Milosz. 

 No evento, tratávamos de modos de existência e resistência em tempos difíceis 

para as artes em geral e este paralelo com o poema me fez pensar sobre como nós, 

sujeitos da arte, muitas vezes em nossos processos de aprendizagem impedimos, por 

motivos já citados aqui, sermos “visitados” pelos mistérios da experiência. Queremos 

respostas prontas, nos acomodamos em lugares já conquistados e por isso, talvez 

sejamos os grandes responsáveis por bloquear a visitação dessas outras vozes que 

podem cantar, falar e passar por nós. Motta Lima ressaltou que a poesia existe para 

recordar que somos vozes que carregam outras vozes, exatamente por estarmos em 

condição de passagem. Nesse sentido, “cantar para existir” nos rememora, nos aproxima, 

nos relaciona com a casa que habitamos, nosso corpo vivo, cheio de pequenos cantos 

escondidos, a se descobrir.  

Assim sendo, o trabalho do Laboratório CASA ABERTA reside nisto também: 

Investigar um tipo de conexão entre o cantante e o espaço, que gere possibilidades de 

vínculos mais íntimos, onde a música (cantada) possa exercer uma força transformadora 

no corpo de quem a experimenta, seja cantando ou ouvindo, possibilitando um 

alargamento do sentimento de estar no mundo, uma possível variação da qualidade de 

existência, menos superficial e apressada e mais cuidadosa, vinculada a um desejo de 

pertencimento em comunidade.  

E qual seria então a contribuição do canto relacional para pedagogias de formação 

vocal? Intuo que seja a forma do sujeito de se relacionar com o mundo. Uma espécie de 

chavinha ativada nos momentos de prática cantada, nos ruídos e sons emitidos ao longo 

do dia, desde os bocejos, aos gemidos e choros, até aquela canção predileta cantada no 

chuveiro. Num constante exercício de desistência da perfeição, de aceitação do 

presente93. De objetivo claro, de desejo certeiro. É quando o ator em seu trabalho 

incansável de investigação se perguntaria: o que estou procurando de especial com a 

                                                 
93

 Devo comentar rapidamente aqui que, a noção de “autoconsciência, desistência da perfeição e aceitação 
do presente” nas práticas vocais foi esclarecida e experienciada por mim através do importante trabalho que 
a profissional Maria Cordélia Galasso desenvolve em sua casa e que tem como nome “Oficinas de Canto 
para Cantores de Chuveiro”, da qual fui participante e assistente. As práticas consistem em também 
investigar a voz a partir de uma possível soltura das máscaras sociais através de jogos lúdicos e de relação.  
A pesquisa de Cordélia está altamente em diálogo com esta e se nutre de conceitos vindos da antroposofia, 
de estudos musicais e de fisiologia da voz, da Escola Desvendar da Voz e de práticas contemplativas 
orientais.  Neste momento me limito a apenas mencioná-la por entender que não seria adequado 
destrinchar o tema aqui. Esta experiência será descrita num artigo em construção, sob o título “Sobre ser 
errante ou Desistir da perfeição”. Para saber mais: https://nasaladanossacasa.jimdofree.com/oficina-de-
canto-para-cantores-de-chuveiro/ 

https://nasaladanossacasa.jimdofree.com/oficina-de-canto-para-cantores-de-chuveiro/
https://nasaladanossacasa.jimdofree.com/oficina-de-canto-para-cantores-de-chuveiro/
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minha voz?  O que quero ou preciso dizer neste trabalho? Preciso abandonar meus 

gostos estéticos? Que tipo de voz me interessa produzir?  

Neste sentido, “fetichizar” os exercícios pode ser extremamente perigoso para o 

processo fluido de descoberta desta voz. Faz-se necessário, como já ressaltamos, 

conhecer a “voz crua” e frágil, não educada, uma espécie de “voz “franca” que coloca o 

próprio sujeito em risco”94.  

O canto relacional, investigado neste trabalho se sustenta pelos princípios 

apresentados ao longo do texto e pode ser organizado da seguinte maneira: A partir de 

um território inseguro (na arte ou na vida) o sujeito-ator  - seja em processos de 

descoberta/ treinamento/ criação ou em seu cotidiano – ao manifestar seu desejo de se 

expressar através do canto – afrouxando sua vaidade egóica - se atentará para não se 

colocar em sua própria tumba ou em seu próprio altar, espaços que interrompem seu 

fluxo de vida e relação com seu canto e seu espaço. Imbuído do desejo de criar vínculos 

e receber visitações a partir da ação que inaugura com sua voz, este sujeito busca suas 

tarefas, através de sua escuta ativa e do contato que realiza, e se coloca em estado de 

jogo, acordando com consciência seus modos de fazer (práticas, artesanias, palavras 

praticadas...) e modos de existir ( “operar a estética da arte na própria vida”, “trabalho 

sobre si”...) e através da experiência encontra meios de manobrar sua qualidade de 

presença em seu espaço relacional. Na figura a seguir temos o seguinte esquema:  

 

                                                 
94

 Citado pela Profa. Tatiana Motta Lima na conferência do Seminário Internacional CASA ABERTA 2017. 
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Figura 2 – Organograma do Território Inseguro – Canto Relacional 

 

Fonte: Autor/2020 

 

Retomando Motta Lima, ela dirá a respeito desta “voz franca’, que se trata de uma 

voz que tem clara para si ou endereça bem o seu desejo de comunicar. Aquilo que Della 

Monica chamaria de entender a ponte que leva a mensagem ao interlocutor, ou “ao outro 

lado do lago”. A voz cantada em relação, que não se encerra em si mesma e em seus 

malabarismos virtuosos, é aquela que não bloqueia as possíveis visitações que possa vir 

a receber, enquanto espera que algo “especial” aconteça (“Cante, algo pode 

acontecer...”). Aquilo que Biagini e Alejandro nomeiam como um campo associativo. Trata-

se de acolher através do canto tudo aquilo que visita o sujeito que canta, inclusive as 

outras vozes e seus afetos musicais, como nos faz entender Juliana Mota. Aí reside 

também, o que chamamos de território inseguro, quando ao receber uma visitação, o 

cantante investe em uma direção, mas a qualquer momento pode derrapar em sua própria 

busca. Cantar em relação é, definitivamente, construir lugares (ou vínculos) e logo ser 

“convocado” a visitar outro lugar, à iminência do que está por vir, lançando-se ao 

desconhecido.  

Nesse contexto, há de se questionar, ao utilizar a voz como instrumento de trabalho 

artístico, se o que se quer é um efeito rápido ou a possibilidade de caminhar pelo 

desconhecido, jogando com as visitações que surjam pelo caminho.  Cabe salientar que 

“caminhar pelo desconhecido” nada tem a ver com falta de rigor com o trabalho, como 

vimos aqui nas falas de Mario Biagini e Alejandro Rodriguez. Estruturar o trabalho permite 
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que o rigor encontre espaços para o espontâneo, como nos ensina Grotowski. Ainda 

assim, a partitura musical de um concerto ou o texto dramático de uma peça jamais 

conterão todo o necessário para que o fenômeno artístico se dê diante do público. Por 

trás destas estruturas, há de se encontrar carne, sangue e suor. Ação, escuta, intenção e, 

claro, relação. 

Peço mais uma vez emprestadas as palavras de Cassiano Quilici, que de forma 

brilhante nos faz refletir a leitura que comumente fazemos sobre os treinamentos e 

conhecimentos técnicos artísticos. Ele professa que “as técnicas não serão mais voltadas 

para a criação de um mundo ficcional a ser observado por um espectador. Trata-se de 

pensar a situação teatral (e artística como um todo95) como uma estratégia de 

confrontação e contaminação do público.” (2012, p. 2).  

Em síntese, mas sem intenção de preencher as lacunas que ficarão com 

conclusões, podemos dizer que a prática de um canto relacional como estratégia de 

pedagogia vocal para o ator, pode ser vista como um estado de experiência, onde o 

sujeito que canta entende que sua formação vocal é contínua e ultrapassa as mais 

variadas informações que ele tenha colhido ao longo de sua trajetória. Os procedimentos 

técnicos e modos de fazer funcionam como chaves para um uso mais consciente de seu 

instrumento vocal e como facilitadores para seu autoconhecimento, não impedindo que 

ele se depare com bloqueios, traumas, indisposições e permitindo que não se acomode 

em conquistas rápidas advindas de fórmulas milagrosas. Entende que cantar é um ato de 

comunhão, de estar disponível para o outro, de ser zona de passagem, território inseguro 

que se prepara para o que puder acontecer, no desconhecido da experiência. Cantar 

como modo de existência considera que a voz é capaz de despertar camadas profundas 

da memória, arquétipos sonoros do inconsciente coletivo que nos conecta enquanto 

seres, é capaz de despertar afetos musicais, criar gestos e imagens a partir de campos 

associativos e mover, no sentido de transformação pessoal, o sujeito que canta e se 

relaciona.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
95

 Grifo nosso.  
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IMAGEM 14 – Espetáculo Encontro Cantado apresentado no Inverno Cultural da UFSJ (2018) 

 

 

Fonte: Inverno Cultural UFSJ 

 

 

 

IMAGEM 15 – Cena de Encontro Marcado 
 

        

Fonte: Inverno Cultural UFSJ 
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ADJACÊNCIAS 

I - O DESEJO DE CANTAR O MUNDO - “QUANDO FOI QUE VOCÊ COMEÇOU A 
CANTAR?”  

 

 
Peço a quem lê espaço para uma pequena imersão em minhas memórias. Ao 

refletir sobre o ato de cantar, me pareceu prudente recorrer ao meu íntimo, fonte de 

minhas performances (cerebrais ou não). Assim que, naturalmente conectado ao que 

acredito estar investigando aqui, transcrevo algumas lembranças do que me move a 

apontar o canto como uma força capaz de promover um encontro vivo, não-artificial e 

relacional entre indivíduos.  Reflexões a parte, eis o depoimento. 

Graziele Sena (Open Program - Itália) em 2018 participou, junto com Mario Biagini, 

das atividades do Seminário Internacional CASA ABERTA. Em um momento de conversa 

descontraída, me perguntou: Quando foi que você começou a cantar? Assustado, não 

tive uma resposta pronta para oferecer. Cantar está tão presente em minha vida que não 

tinha claro, naquele momento, um episódio para relatar como marco inicial. Depois de 

poucos segundos, respondi: “Eu acho que sempre cantei”. Ela continuava a me olhar 

como quem ainda espera por uma resposta mais completa. Me pus a vasculhar a 

memória, lembrei das brincadeiras sozinho frente ao espelho, dos programas de calouro 

inventados segurando o controle remoto-microfone, dos shows em cima da caixa d’água 

com amigos de público. Imagens rápidas que me atravessavam como flecha e logo 

partiam. Foi então que me lembrei da casa de meu pai e dos cantos que lá escutava.  

Assustei-me outra vez, aquela parecia ser a resposta para a pergunta que ela havia me 

feito. Continuei minha resposta a ela: “Meu pai era pai de santo e tinha um terreiro de 

candomblé em casa.” O que isso tinha a ver com a pergunta que ela me fez eu não tenho 

claro, principalmente porque eu nunca cantei no terreiro de meu pai. Mas aquela 

lembrança de pessoas cantando juntas me soou como uma primeira consciência, uma 

primeira memória de como eu gostaria de olhar o mundo: cantando.  

Meu pai, desde que me entendo por gente, sempre fora Pai de Santo do 

Candomblé. Quando criança, bem antes de estudar teatro, ao visitá-lo em sua casa – que 

também era o seu terreiro - sentia certo espanto ao vê-lo de Seu Tranca-rua, persona que 

ele “incorporava”. Uso as palavras “persona” e “incorporar” por ter tido pouco 

conhecimento sobre a religião e seus termos, já que não convivia diariamente com ele e 
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por testemunhar um habitual preconceito para com a religião, da qual o próprio falava 

pouco sobre. De fato, era assim mesmo que eu o reconhecia, incorporado. Não se 

parecia nem um pouco com meu pai. Era como se ele estivesse em outra carne, se 

utilizando de um outro eu, misterioso e às vezes perturbador.   

Ao longo dos anos, o espanto deu lugar à curiosidade e até mesmo a certo 

fascínio. Passei a frequentar as festas do terreiro e a observar toda aquela gente como 

um espectador quando vai ao teatro. De certo modo, buscava algum entendimento para 

aquela manifestação que envolvia muita música, comida, bebida, cantos, danças e 

vestimentas próprias. As pessoas sempre estavam sorridentes e exaltadas em uma 

postura bem diferente da igreja católica, mais contida e disciplinada, que eu costumava 

frequentar.  

Mas nada me chamava mais atenção do que quando Seu Tranca-rua vinha falar 

comigo. Ao ver seu corpo, sua voz e a sua personalidade transfigurada, eu me perguntava 

qual era o procedimento realizado para se chegar àquele efeito de atração nas pessoas, 

algo meio mágico, meio sobrenatural. Quando o ouvia cantar, era como se não estivesse 

vendo meu pai, sentia que a própria canção se vinculava àqueles que o viam e ouviam 

com a sua existência iluminada e seu magnetismo. Havia nele muito mais do que uma fiel 

devoção às suas crenças. Ele se mostrava absolutamente envolvido e apaixonado por 

aquele rito e sua presença era de uma intensidade assombrosa. Sentia-me provocado em 

entender que força se criava entre nós, neste espaço de relação.  

Ele ali, no exercício de sua função de Pai de Santo, legitimava o seu modo de 

existir, a sua maneira de ver o mundo e se relacionar com as coisas e as pessoas. Era 

através deste meio, necessário e impossível de escapar, que ele percebia a si mesmo e a 

seus múltiplos e se relacionava com suas visitações.  

Hoje, na condição de pesquisador da voz cênica e com o meu pai já falecido, 

relembro desta experiência e identifico elementos que já naquela época despertaram meu 

interesse pelo canto em relação, por este canto envolvido, gerador de vínculo, capaz de 

expandir a percepção das pessoas sobre o mundo. Intuí que, posto em investigação, este 

rito contém diversos elementos performativos ou teatrais, por assim dizer.  

Por se tratar de uma religião, o candomblé tem a sua história e tradição que é 

passada e repassada ao longo dos anos, como bem sabemos. Sendo assim, me parece 

que não há uma escola ou livros que ensinem “como cantar como um Pai de Santo”. Tal 

coisa se dá, me arrisco a dizer, através da aproximação dos discípulos (se é que posso 

chamá-los assim) mais novos para com os mais velhos e da relação de observação ou 

furto, no melhor sentido da palavra, que se estabelece aí. Ou seja, o que quero dizer aqui 
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é que não há uma cartilha, nem se ensaia tecnicamente como “incorporar” entidades ou 

orixás. Contudo, a prática de “baixar o santo” contém uma esfera performática notória. 

Mas quais seriam os componentes do teatro que estariam tão presentes num rito religioso 

como o candomblé?  

A materialidade do corpo e da voz, o jogo cênico, o espaço de onde se é visto: 

estes seriam alguns dos ingredientes da performance em um rito. A performance tem 

natureza simbólica e experiencial, elementos contidos também nos ritos religiosos. O Pai 

de Santo consciente dos seus artifícios expressivos, performa para experimentar 

possibilidades de ação, modos de compreensão não só dos mistérios de sua religião ou 

das relações que são criadas a partir deste campo de percepções, mas também de sua 

visão do mundo e da vida, tal como nas artes.  

Desse modo, o corpo que canta e atua num rito de candomblé me parece conter 

aspectos que dialogam com o teatro ou a performance, já que possivelmente  a partir da 

repetição de suas ações compõe-se uma espécie de roteiro, um repertório gestual, 

corpóreo-vocal, comportamental, uma noção de espaço-tempo, ritmo, dialogismos, 

presença, entre vários outros, tal como identifica-se nas obras do Workcenter, analisado 

aqui. A opção por ver o rito como performance está, obviamente, no caráter simbólico e 

social do ato, já que não cabe aqui aprofundar-se nos efeitos e significados religiosos 

desta prática.  

Então, tal prática pode funcionar como meio de percepção ou até mesmo, de 

provocação de uma atividade, seja ela artística ou não. O Pai de Santo atua através das 

possibilidades do seu corpo e de sua presença, dentro da tradição de suas crenças. O 

sujeito-ator também. Tornam-se assim instrumento para evocar o que querem transmitir 

para os que o acompanham, que em determinados momentos (ainda que também 

“atuem”) são espectadores de suas ações.  

Assim como no canto, no candomblé, na performance ou no teatro, o que fica 

evidente é a dimensão ritualística que a própria vida diária nos apresenta, haja vista os 

simples atos como levantar e deitar todos os dias. E é exatamente por produzir esta teia 

de repetições que somos capazes de estar em relação diante de todo e qualquer 

comportamento que tenhamos.  Alguns cantam, outros invocam orixás, talvez na tentativa 

misteriosa de encontrar múltiplos do que somos diante dessas várias esferas sobre nós 

mesmos, já que, como bem pontuou certa vez em uma aula o Professor Dr. Alberto Tibaji 

do Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da UFSJ-MG: A vida por ela mesma é 

irrepresentável.   
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II – SEDE DE VERBO 

 
Há algo que quando quero, minha voz não fala. Há outros que quando canto, não estão. 
Às vezes preciso dizer, mas não posso. Se canto o que preciso, grito o que não disse. 
Se não grito, guardo o dito. Silencio o canto. Falho a fala, arranho o berro, desafio o desafino. 
Des.faço a voz. Dis.fonia de mim. Ainda assim, quero dizer. 
Querer tem a ver com dizer. Antes da voz, o desejo de. Se vou beber dessa água, não sei. Mas 
tenho sede. 
 
Quando criança aprendi que falar demais era errado. 
 “Olhei pra um lado, olhei pro outro, quando eu vi o Zé Silêncio, comecei a silenciar” - professava 
a professora. 
Na escola, falar apenas sim ou não. Em casa, cantar para dentro. 
Menino não chora. Menino não canta. Menino não sente. Menino não é. O que que é, menino? 
Menino: Uma palavra. 
 
Guardando prantos, nos cantos escondidos o teatro me assustou. 
Agora eu posso. 
Eu queria cantar. Pra inventar alguma coisa diferente. 
Cantar? 
 
“18 anos? Merece estudar! Timbre bonito, agora tem que trabalhar se não perde né ?” 
“Você fala demais, canta muito alto, muito forte” 
“Pode até cantar, mas não é todo mundo que vai ser escolhido, não.” 
“Não, é porque vocês de teatro cantam diferente.” 
 
DIZER. Para continuar criando desejo. Invencionar. Se digo, inauguro com palavras aquilo 
que ainda não fui e assim, posso pertencer ao verbo do outro. Vincular-me ao que não domino, ao 
que me oferecem. 
 
Quando é que vamos poder dizer? Dizer mesmo, com palavras, gestos, urros, ululos, gemidos, 
murmúrios, escarros, ganidos, lamentos, silêncios sem censura. 
No fundo, queremos dizer. Ao vivo, online, na tribuna, no palanque, no microfone ou no ouvido. 
Se escolhemos nos comunicar por palavras, por que não sabemos dizer? Qual curto circuito nessa 
fio precisa ser refeito, atualizado, redimensionado, religado?  
 
(Re-ligare : Religião) 
 
 
Ouso dizer: a voz é a minha religião. Não como seita, mas como visão de mundo. Possibilidade de 
existir. Ser espiritualmente. Não há nada que me faça ser e estar mais conectado ao mundo e ao 
outro que o verbo que deseja vorazmente dizer. 
 
Se espírito etimologicamente significa “respirar” e se para dizer, respiro… Logo, dizendo tenho 
em mim um fluxo espiritual que só se cessará quando eu não mais estiver. Ainda assim, talvez o 
que quis dizer ainda esteja. Porque uma vez dito, o verbo está. 
 

São João del-Rei, 23 de setembro de 2019. 
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