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RESUMO 

 

A presente Dissertação busca debater e valorizar o uso de elementos musicais no 

trabalho específico do ator de teatro, com ênfase na noção de ritmo.  Para tanto, foi realizada 

uma pesquisa teórico/prática que compreendeu consultas bibliográficas e um período de 

experimentação laboratorial com um grupo de atores com o objetivo inicial de desenvolver 

exercícios que propiciassem o uso da musicalidade no trabalho do ator.  Esse período de 

experimentação produziu não só exercícios, como também reflexões sobre o tema, que, 

articuladas com as idéias provenientes das leituras, proporcionaram a definição de questões 

pontuais que podem orientar o debate teórico e a prática do ator no exercício de sua 

musicalidade.  
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GLOSSÁRIO DE TERMOS MUSICAIS 

 

Acento/ Acentuação: “Destaque dado a uma ou mais notas na interpretação, normalmente 

através de um nítido aumento de sua intensidade sonora ou de sua duração” 

(Dicionário Grove).  Nos estudos sobre ritmo classificam-se muitos tipos de 

acentuação, tais como a acentuação métrica, a acentuação agógica, a acentuação 

rítmica, a acentuação dinâmica, a acentuação patética ou expressiva, a acentuação 

de altura, etc. (Nattiez, 1984: 316-8).  Esther Scliar divide os acentos em dois 

grupos básicos: os acentos propostos e os condicionados (Scliar: 1).  Nesta 

Dissertação refiro-me em momentos precisos à acentuação métrica, mas uso mais 

freqüentemente o termo acento de um modo amplo, desvinculado de uma 

regularidade. 

 

Acentuação métrica: Acento regular, periódico, colocado no primeiro tempo do compasso 

musical, instituindo tempos fortes e fracos.  

 

Agógica: Nessa dissertação uso apenas um dos sentidos do termo, que diz do “movimento 

expressivo no interior do ritmo, precipitando-o ou atrasando-o. Está para o 

movimento como a dinâmica está para o ritmo” (Dic. Zahar). Vem indicada com 

termos tais como accelerando, ralentando e rubato.  Contudo, segundo o Dicionário 

Oxford de Música, o termo pode ser usado para referir-se a determinados tipos de 

acentuação (com exceção da acentuação métrica) e a “tudo relacionado com 

expressão”.  

 

Andamento: “Índice do grau de velocidade ou lentidão que se imprime à execução de um 

trecho de música.  O andamento é indicado por instruções escritas conhecidas como 

marcações de andamento (por exemplo, adagio, andante, allegro) ou por batidas de 

metrônomo, as quais fornecem uma indicação matematicamente mais exata do 

andamento correto. (...)  Apesar de todas as indicações, o andamento permanece 

sempre uma questão de interpretação do executante e não existe realmente o 

andamento ‘correto’ para uma peça musical, dado que a acústica e outras influências 

externas exercem grande efeito sobre a velocidade a que uma composição se torna 

mais expressiva” (Dic. Zahar). 
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Articulação: “A junção ou separação de notas sucessivas, isoladamente ou em grupos, por 

um intérprete, e a maneira pela qual isso se faz; a palavra é mais amplamente 

aplicada ao fraseado musical em geral”. Exemplos: trêmolo, staccato, legato. (Dic. 

Grove).  Nesta Dissertação, uso o termo também para dar conta do movimento 

corporal, que pode fluir de modo contínuo (ligado) ou descontínuo (destacado, 

intermitente). 

 

Compasso: “Unidade divisória que coordena pulsação, métrica e ritmo” (Koellreutter, 1990).  

Uma definição mais didática pode ser encontrada no Dicionário de Música Zahar: 

“Unidade métrica em que está dividida uma peça musical, constituída de tempos 

agrupados de 2 em 2 (compasso binário), de 3 em 3 (compasso ternário), de 4 em 4 

(compasso quaternário) e assim por diante”.  É importante lembrar que a primeira 

pulsação de cada compasso é a mais forte (v. acento métrico), sendo as outras fracas 

(no caso de compasso binário ou ternário) ou meio-fortes (no caso da terceira 

pulsação do compasso quaternário). 

 

Contraponto: “A técnica de combinar linhas musicais (...).  Trata-se de uma relação dupla, 

em que elementos verticais e horizontais são simultaneamente contrastantes e 

independentes” (Dic. Zahar).   Esta técnica é capaz de “expressar de forma 

inteligível duas coisas ao mesmo tempo.  O termo deriva da expressão punctus 

contra punctum, ou seja, ‘ponto contra ponto’ ou ‘nota contra nota’.  Uma parte ou 

voz acrescentada à outra é designada por ‘contraponto’ em relação à parte 

preexistente, mas o uso mais comum da palavra é o da combinação de vozes ou 

partes simultâneas, cada uma com um significado em si, resultando numa textura 

coerente.  Neste sentido contraponto é o mesmo que polifonia” (Dic. Oxford). 

 

Contratempo:  “Qualquer acento num padrão rítmico regular, exceto sobre o primeiro 

tempo (o TEMPO FORTE); o termo geralmente se aplica a ritmos que enfatizam os 

tempos fracos do compasso” (Dic. Grove).  Nesta Dissertação, contudo, o termo foi 

usado para indicar a “omissão de notas nos tempos fortes do compasso ou nas partes 

fortes do tempo” (Dic. Zahar).  

 

Dinâmica:  “Graus de intensidade ou volume de som requeridos para a execução de uma 

peça.  Os sinais de dinâmica (ou marcações) são as instruções e símbolos usados 
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para indicar gradações que vão do fortíssimo ao pianíssimo” (Dic. Zahar).  Para 

Koellreutter, o termo dinâmica é mais abrangente: “Variação de intensidade e 

agógica (...) que serve de recurso para a interpretação (...)” (1990).  O termo, usado 

muitas vezes no plural, é também empregado em acepção corrente no meio teatral, 

referindo-se ao espetáculo, à atuação ou ao movimento corporal: neste sentido, o 

significado de dinâmica abrange os aspectos rítmicos, a variação de intensidade e 

andamento e outras qualidades musicais que podem ser aplicadas ao movimento, 

como a articulação.   V. também o significado de dinamoritmo, p. 22 nota 24 .  

 

Figuras: Segundo Kiefer, “esta palavra designa um fragmento melódico utilizado pelo 

compositor como elemento de construção melódica” (1987: 51), e é nesta acepção 

que a utilizamos aqui.  De acordo com o Dicionário Zahar, a figura é uma “frase ou 

motivo facilmente identificável, em especial quando sua repetição ocorre no decurso 

de uma composição”.  Harnoncourt situa o termo historicamente (desde o século 

XIII), como um “repertório de fórmulas fixas (...) para a representação dos 

sentimentos e para as ‘expressões retóricas’, uma espécie de vocabulário de 

possibilidades musicais” (1990: 152).  Também na ópera e nos madrigais de 

Monteverdi e na música programática, Harnoncourt identifica um “repertório de 

figuras musicais” (idem: 170) associadas à linguagem textual e à expressão de 

determinados sentimentos (cf.: 170 e 179). 

 

Forma musical: “O elemento de organização de uma peça de música” (Dic. Zahar); “A 

estrutura e desenho de uma composição (Dic. Oxford).  

 

Frase musical: “Grupo de notas ou acordes que constitui uma seção da melodia. (...)  As 

frases fornecem uma forma de pontuação em música, e o bom fraseado por um 

executante inclui não só a observação dos sinais de frase do compositor, mas também 

uma distribuição de ênfases, dando adequado relevo à estrutura orgânica da 

composição e aos elementos que a tornam expressiva” (Dic. Zahar). 

 

Legato: “Ligado, atado.  Instrução usada para indicar que as notas assim marcadas devem ser 

executadas sem interrupção do som.  É o oposto de staccato” (Zahar). 

 

Métrica e Metro: Estes termos serão discutidos e definidos no capítulo I. 
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Metrônomo: “Instrumento que permite a especificação do andamento de uma peça musical.  

O metrônomo tradicional é um mecanismo de relógio com pêndulo ajustável” 

(Zahar). 

 

Pausa: “Ausência de som.  Elemento de articulação que separa, com distinção e clareza, as 

diversas partes da forma, de um trecho ou de uma frase” (Koellreutter, 1990).  O 

Dicionário Zahar acrescenta: “Na notação musical, as pausas têm valores de tempo, 

do mesmo modo que as notas”.  Na presente Dissertação, o termo foi usado para 

referir-se freqüentemente à suspensão do movimento corporal. 

 

Polifonia: “Etimologicamente, ‘vários sons’; música em que diversas partes vocais ou 

instrumentos são combinados contrapontisticamente, ao contrário do que ocorre na 

música monofônica (uma só melodia) e na música homofônica (em que há uma linha 

melódica e diversos acompanhamentos)” (Zahar). Uma composição polifônica 

implica a existência de várias linhas (vozes, instrumentos) que se superpõem com 

independência rítmica e melódica.  Cada uma dessas linhas deve ter autonomia 

expressiva, não sendo nunca mero acompanhamento de outra (Cf. Kiefer, 1987: 65). 

 

Quadratura: “Resultado do processo de organizar o discurso musical por número par de 

motivos, proposições e períodos (frases), todos de igual tamanho” (Koellreutter, 

1990). 

 

Quiáltera: “Alteração convencional no valor das figuras musicais, permitindo que três delas 

sejam executadas no tempo que pertenceria a duas. (...)  Por extensão, costuma-se 

aplicar o termo a alterações análogas abrangendo cinco, sete, nove notas, ou a 

transformação de um grupo ternário em binário” (Dic. Grove).  

 

Ritmo: A conceituação deste termo, bastante trabalhosa e importante para esta Dissertação, 

será realizada (e discutida) no capítulo I.  

 

Síncope: “Processo utilizado pelos compositores para variar a colocação das acentuações 

rítmicas, bem como para evitar um efeito de excessiva regularidade rítmica. A 

síncope é conseguida acentuando um tempo fraco em vez de um tempo forte, 
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sustentando notas sobre os tempos fortes e introduzindo mudanças súbitas de 

compasso” (Dic. Oxford). 

 

Staccato: “Destacado.  Instrução para indicar que as notas assim marcadas (com pontos) 

devem ser tocadas de modo ligeiramente mais breve que seu valor de tempo normal, 

com pequena pausa entre elas.  Com isso se separam umas das outras as notas em 

staccato” (Zahar). 

 

Tempos fortes e fracos: Os tempos fortes são “os tempos [pulsações] mais acentuados de um 

compasso, sendo que em geral o primeiro tempo é o mais forte; representados em 

regência pelo movimento descendente da mão ou batuta”.  Os tempos fracos, “os 

tempos [pulsações] menos acentuados de um compasso; representados em regência 

pelo movimento ascendente da mão ou batuta” (Dic. Grove).  
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INTRODUÇÃO: 

 

 A perspectiva de realizar um estudo acadêmico que acrescentasse à investigação 

teórica uma etapa de experimentação prática foi o que mais me motivou a entrar para o 

Mestrado.  Afinal, a musicalidade do ator revelada através da experiência do ritmo 

configurou-se para mim como objeto de pesquisa a partir do momento em que me foi dada a 

tarefa de “explicar praticamente”, para alguns estudantes de teatro, o conceito de tempo-ritmo 

em Stanislavski. 1   Após cumprida tal tarefa, a pesquisa prosseguiu, de minha parte, 

principalmente nos momentos em que tive a chance de realizar oficinas práticas para 

interessados no trabalho do ator em São João del-Rei, visto que para lá me mudara.  

Assim sendo, para a confecção desta Dissertação realizei não somente consultas 

bibliográficas como também promovi uma experimentação com atores, denominada Oficina 

Experimental de Tempo-Ritmo.2   Essa etapa experimental foi, assim como as leituras 

teóricas, fundamental no mapeamento de questões ligadas à musicalidade do ator, tendo 

servido como uma “consulta prática”, no sentido de que os resultados da Oficina constituíram 

dados que dialogam de alguma maneira com as questões presentes nos livros.  

É oportuno observar que esta etapa não se propôs a “colocar em prática” 

ensinamentos teóricos, procurando comprovar ou questionar o que era dito nos livros; se esta 

divisão (teoria/prática) aparece na estrutura da Dissertação, é unicamente para facilitar a 

organização dos capítulos.  

                                         
1  Essa tarefa foi outorgada a mim e a Frederico Paredes pela professora Thereza Rocha que, em 1994,  

ministrava a disciplina História do Ator para algumas turmas do Curso de Teatro da Faculdade da Cidade.  

Thereza, que na ocasião realizava com seus alunos a leitura do livro A construção da Personagem, de 

Stanislavski, solicitou que ministrássemos uma aula prática a partir da nossa compreensão dos capítulos sobre 

tempo-ritmo, considerados por ela um pouco obscuros.  Essa aula foi ministrada em duas turmas da Faculdade 

da Cidade e depois, reformulada, foi levada para são João del-Rei, integrando um curso de extensão em teatro 

promovido pela Fundação Superior de Ensino de São João del-Rei (FUNREI).   
2 A Oficina Experimental de Tempo-Ritmo ocorreu entre 22 de março e 7 de julho de 1999, na Uni-Rio. Para 

realizá-la, contei com o apoio do Departamento de Direção da Escola de Teatro, que a incluiu na grade curricular 

dos alunos de graduação como uma das opções da disciplina Prática de Montagem do 1o semestre de 1999. 
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 Como se sabe, o ator e encenador Constantin Stanislavski foi um dos mais notáveis 

pesquisadores dos processos criativos do ator, tendo deixado um material considerável sobre 

suas descobertas baseadas na experimentação constante: essas descobertas foram organizadas 

de modo a constituir um “método” ou “sistema” para a formação do ator – o propalado 

Sistema de Stanislavski.  Suas principais idéias e exercícios foram, por isso, incluídas em 

praticamente todas as escolas de teatro brasileiras, o que explica o fato de minha investigação 

ter se iniciado a partir dessas mesmas idéias e exercícios.     

 Entretanto, embora esteja na origem da pesquisa, Stanislavski não constituiu a minha 

única referência na elaboração desta Dissertação: desde que ingressei no Mestrado, procurei 

detectar a importância da musicalidade do ator e o lugar do ritmo nos trabalhos práticos e 

teóricos de outros grandes mestres do teatro moderno, para compor um quadro mais 

abrangente sobre o assunto.  A Oficina Experimental de Tempo-Ritmo, contudo, 

permaneceu tendo como principal referência os escritos de Stanislavski, não apenas porque 

meu trabalho prático iniciou-se de fato graças a eles, como também porque, dentre os autores 

estudados, Stanislavski é o único que propõe uma sistematização de seu pensamento mediante 

sugestões de exercícios e de outros procedimentos práticos.   

A Dissertação está dividida em três capítulos.  No primeiro capítulo, denominado 

Considerações sobre os conceitos de musicalidade e ritmo, procuro esclarecer ao leitor o que 

entendo por musicalidade e introduzi-lo à problemática conceituação de ritmo.  É um capítulo 

que conjuga definições formuladas por estudiosos ligados ao teatro e definições dos músicos.3 

O segundo capítulo, intitulado A musicalidade no teatro: encenação, ator e ritmo, 

pretende articular o pensamento e a prática de nomes como Wagner, Appia, Craig, Dalcroze, 

Meyerhold e o próprio Stanislavski, dentre outros, apresentando o papel do ritmo e da 

musicalidade nas discussões sobre a encenação realizadas no início do teatro moderno.  

                                         
3 A definição de outros termos musicais utilizados ao longo do trabalho encontra-se no Glossário.  
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Embora a musicalidade e o ritmo tenham sido tematizados por muitos outros autores, tive 

obrigatoriamente que fazer um recorte para que a pesquisa não se tornasse muito longa.  A 

opção por esses autores, que trabalharam até a primeira metade do século XX, justifica-se por 

tratar-se de encenadores e estudiosos com produções artísticas e teóricas bastante expressivas, 

que indiscutivelmente constituíram fontes valiosas para pesquisas posteriores. 

O terceiro capítulo, intitulado simplesmente A Oficina Experimental de 

Tempo-Ritmo, consiste na descrição, na apresentação de questões teórico-práticas e na avaliação 

dos resultados da Oficina, momento laboratorial em que pude propor, para um grupo de 

alunos-atores, procedimentos para lidar com o tempo e o ritmo na atuação.  Embora tenha partido 

das idéias e descrições de algumas atividades de tempo-ritmo presentes em A construção da 

personagem, de Stanislavski, a maior parte dos exercícios experimentados na Oficina foi por 

mim elaborada, levando em conta as necessidades da pesquisa.  

A presente Dissertação insere-se num debate relativamente recente que vem ganhando 

espaço não só no meio acadêmico como no meio artístico.  No meio acadêmico, não posso deixar 

de citar a investigação da Professora Doutora Ângela Leite Lopes, orientadora dessa Dissertação, 

que, enquanto pesquisadora visitante na Uni-Rio, realizou a pesquisa O tempo no teatro.  

Iniciada no segundo semestre de 1995 e encerrada dois anos depois, a pesquisa teve como temas 

“o tempo épico e a construção da ação”, “tempo e composição: um estudo do ritmo” e “o tempo e 

a construção do sentido”, e foi realizada junto ao Mestrado.  

Tenho assistido, no Brasil, a cada vez mais espetáculos que exploram criativamente a 

musicalidade e o ritmo, tanto na atuação como em outros aspectos da encenação; montagens 

como as de Vau da Sarapalha, realizada em 1992 pelo grupo Piollin (PB) e ainda em temporada 

no Brasil e no exterior, Senhora dos Afogados, realizada em 1994 pelo Centro de Demolição e 

Construção do Espetáculo (RJ), além das montagens mais recentes do grupo paulista 
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Companhia do latão,4 para citar apenas algumas, não só fazem música “de dentro” do palco,5 

como apresentam trabalhos corporais e de texto extremamente rítmicos e musicais, o que 

demonstra uma preocupação dos encenadores em conduzir os elementos teatrais de modo 

musical.6 

Essa tendência mais ou menos recente entre nós, não ocorre somente no Brasil; segundo 

o estudioso francês Patrice Pavis, 

 

Todo ator, todo encenador sabe intuitivamente da importância do ritmo tanto para o 

trabalho vocal e gestual, como para o desenrolar do espetáculo.  A noção de ritmo 

(...) é constitutiva da própria fabricação do espetáculo.  Contudo, as implicações 

teóricas do ritmo são fundamentais, a partir do momento que ele se torna, como é o 

caso na prática teatral contemporânea, um fator determinante para o 

estabelecimento da fábula, o desenrolar dos acontecimentos e dos signos cênicos, a 

produção do sentido. (...)  após o imperialismo do visual, do espaço, do signo 

cênico no interior da encenação concebida como visualização do sentido, acabamos, 

tanto na teoria como na prática, procurando um paradigma completamente diferente 

para a representação teatral (...), o do auditivo, do temporal, da seqüência 

significante, em suma, da estruturação rítmica (Pavis, 1999: 342, grifos meus). 

 

Estudar os usos da musicalidade pelo encenador que compõe seu espetáculo e 

sobretudo pelo ator que compõe sua atuação representa, para mim, valorizar não mais uma 

habilidade extra (como a do ator que também sabe cantar) ou uma qualidade acrescentada à 

peça teatral (como a que caracteriza uma peça como um “musical”), mas admitir que a 

composição da atuação ou da encenação pode ser estruturada sobre bases musicais, o que 

amplia notadamente suas possibilidades expressivas e formais.  Pretendo, com esta 

Dissertação, mostrar de que modo isso pode ocorrer, mediante o trabalho e a reflexão com (e 

sobre) a musicalidade, dando destaque para os elementos rítmicos.  

                                         
4 A montagem do grupo Piolim foi dirigida por Luiz Carlos Vasconcelos; a de Senhora dos Afogados, por 

Aderbal Freire-Filho, e as da Companhia do Latão, por Sérgio de Carvalho. A Companhia do Latão fez uma 

temporada no Rio de Janeiro em 1999, apresentando todo o seu repertório. 
5  Quando os atores produzem sons vocais e tocam instrumentos tradicionais ou inusitados, marcando 

ritmicamente o espetáculo.  
6 Esta Dissertação não pôde abarcar, infelizmente, o estudo de encenações contemporâneas, que serão deixadas 

para uma próxima pesquisa. 
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I. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONCEITOS DE MUSICALIDADE E RITMO  

 

A música é a arte mais perfeita.  Ao escutar uma 

sinfonia, não se esqueçam do teatro.  A alternância 

dos contrastes, dos ritmos, dos tempos, a união do 

tema principal e dos temas secundários, tudo isso é 

tão necessário para o teatro quanto para a música.  

Meyerhold 

 

 
1.1 – A musicalidade no teatro: ator e espetáculo  

 

Assim como é comum lermos observações a respeito da dramaticidade de uma 

pintura ou obra musical, também encontramos, em vários estudos teatrais, comentários sobre 

a musicalidade de um espetáculo ou de um ator.  Trata-se de uma referência a elementos e à 

forma da linguagem musical que se sobressaem na percepção da estruturação de um 

espetáculo ou na atuação de um ator.1  A palavra “musicalidade” é de fato amplamente 

utilizada pelo senso comum, não apenas para destacar a capacidade musical de pessoas, como 

também para indicar a presença de um sentido musical em domínios que não o da música.  É 

oportuno observar, porém, que no meio musical o termo é considerado vago,2  o que não 

invalida seu uso no tipo de estudo que desenvolvo aqui.  

A matéria-prima da música é o som; a do teatro, a ação.  A ação, compreendida 

principalmente mediante o que se ouve e o que se vê, faz do teatro um meio de expressão 

audiovisual.  No teatro, podemos ver a composição do espaço (disposição e movimentação 

de cenários, de atores com seus figurinos e adereços, iluminação, objetos de cena) e ouvir a 

composição sonora (vozes, ruídos diversos, música, momentos de silêncio).  A musicalidade 

                                         
1 Por elementos da linguagem musical, entendo os parâmetros (ou qualidades) que caracterizam o som (altura, 

duração, intensidade e timbre); já a forma da linguagem musical consiste na ordenação desses elementos, que 

pode ser realizada através de técnicas e métodos de composição musical. 
2 Termos como musicalidade, capacidade musical, habilidade musical e talento musical, que são utilizados 

vulgarmente a despeito de sua imprecisão, são alvo de crítica especialmente na área de estudos de cognição em 

música, que se propõe a estabelecer parâmetros para avaliar a habilidade musical (Cf. Santiago, 1994: 155-6).  
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no teatro pode ser construída, portanto, não apenas com sons, mas com movimentos, através 

do jogo de variações de intensidade,  duração, altura e timbre, jogo que pode ser baseado em 

técnicas e métodos próprios da composição musical. 

Com relação a esses elementos, ou qualidades musicais, verifica-se que dois deles 

podem ser aplicados apenas aos sons de um espetáculo: refiro-me à altura e ao timbre.3  Já 

as qualidades de duração e intensidade4 podem ser aplicadas também aos movimentos do 

ator ou de outros elementos cênicos (deslocamentos, gestos, movimentos de cenários, 

adereços ou outros objetos, jogos de luz).  Desse modo, um ator que tem um trabalho 

“musical”, apresenta em sua composição corporal e vocal variações de altura, intensidade, 

duração e timbre. 

A estrutura, a forma da composição musical pode também ser aplicada ao teatro: 

considerando que a construção rítmico-melódica de uma composição pode se dar a partir da 

instituição de figuras, por exemplo, que são repetidas ou variadas ao longo da composição,5 

verifica-se que este procedimento composicional também pode ser realizado no espetáculo 

teatral.  A diferença é que, no teatro, ao invés de usar um fragmento de melodia, o encenador 

usará um jogo de cena, uma frase do texto, um gesto específico ou qualquer outro material 

cênico significativo que pode ser “repetido” ou trabalhado em “variações” ao longo do 

espetáculo.  Desse modo, um espetáculo que usa alguns ou vários desses elementos da 

                                         
3 A altura diz respeito à freqüência da onda sonora (sons graves, médios ou agudos, com todas as gradações); o 

timbre, conhecido vulgarmente como a “cor” do som, é a qualidade que leva à identificação da sonoridade 

particular de cada fonte sonora.  Segundo nota explicativa do livro O som e o sentido de José Miguel Wisnik 

(1999), “como o timbre está muito ligado a traços ‘qualitativos’ do som, que resultam da sua complexidade e da 

sua singularidade material, não estando subordinado a nenhuma ‘escala’ gradual (como aquela em que se 

incluem as alturas e as durações), é mais difícil defini-lo e classificá-lo” (p. 221-2). 
4 A duração diz respeito ao tempo (sons e silêncios mais longos, mais curtos); a intensidade trata da amplitude 

da onda sonora, do volume (sons mais fortes, sons mais fracos).   
5 Segundo o musicólogo Bruno Kiefer, a repetição de uma figura pode se dar literalmente, com ou sem mudança 

de timbre, ou através de progressões melódicas ascendentes ou descendentes. Já a variação “é um tipo de 

repetição com modificações mais ou menos profundas do modelo” (1987: 51-2).  
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linguagem musical ou estrutura-se à semelhança de uma composição musical pode ser 

qualificado como um espetáculo que tem musicalidade.6 

Nesta Dissertação, embora empregue o termo “musicalidade” para qualificar tanto o 

trabalho do ator como a estruturação do espetáculo, propus-me a investigar praticamente, na 

Oficina, apenas a composição realizada pelo ator ao desenvolver sua atuação, deixando de 

lado todos os outros elementos cênicos que poderiam entrar na confecção da cena teatral.  

Portanto, a palavra “musicalidade”, neste trabalho, vai designar prioritariamente um tipo de 

sensibilidade e habilidade presentes no ator, e que aqui foram focalizadas mediante a 

execução de atividades denominadas “exercícios de tempo-ritmo”. 

 

1.2 – Os sentidos do ritmo no teatro e na música  

 

O termo “ritmo”, usado por músicos e não-músicos tanto na prática musical como 

em situações cotidianas, é também amplamente utilizado no meio teatral.  Isso não quer dizer 

que seu uso tenha o mesmo significado em cada contexto, muito pelo contrário: enquanto no 

meio musical acadêmico coexistem inúmeras definições do termo, que apontam para usos 

distintos, no caso do teatro também os usos são variados, mas poucos são aqueles que se 

preocupam em definir seu sentido, mesmo no meio da teoria teatral; a maioria menciona-o 

despreocupadamente, valendo-se do entendimento vago fornecido pelo senso comum.7  A 

impressão que tenho é que se acredita que todos sabem perfeitamente o que é ritmo; só não se 

percebe que esse conceito abrange muitos significados, e que, quando um fala em ritmo, pode 

estar se referindo a um sentido bastante diferente daquele captado por seu receptor. 

                                         
6 Evitei falar em espetáculo musical, pois os dois termos assim dispostos apresentam uma outra conotação em 

teatro: indicam espetáculos que fazem amplo uso da música, sendo geralmente cantados e dançados.  
7 Essa afirmação poderá ser melhor compreendida especialmente a partir dos discursos teóricos apresentados no 

capítulo 2 desta Dissertação. 
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A tarefa nesta segunda parte do capítulo I será, pois, a de apresentar alguns dos 

principais significados de ritmo, assim como as dificuldades encontradas para a determinação 

desses significados.    

  

1.2.1 – O ritmo no teatro: relação com o espectador  

 

Fala-se – e muito – em ritmo no teatro.  É comum ouvirmos, ao fim de um 

espetáculo, elogios ou críticas com relação ao ritmo do mesmo: se o espetáculo não fez com 

que o espectador sentisse o tempo passar, é porque teve um “bom ritmo”; se, por outro lado, o 

espectador consultou o relógio durante a representação, é porque o espetáculo foi arrastado, 

“sem ritmo”.  Isso não quer dizer que um espetáculo não possa ser lento, mas que o 

espectador geralmente percebe como lento aquilo pelo qual perdeu o interesse, o que pode 

acontecer inclusive com peças rápidas e curtas.  Desse modo, para o senso comum, o ritmo 

no teatro acha-se ligado ao envolvimento do espectador com o espetáculo, e é qualificado 

como rápido ou lento de acordo com esse envolvimento (tempo psicológico).  Além disso, o 

termo ritmo, nesta acepção, iguala-se ao termo andamento, que diz respeito à velocidade da 

ação; outros possíveis sentidos do termo não são levados em conta pelo senso comum.  Mas 

como os estudiosos e artistas do teatro concebem o ritmo? Qual a importância dada por eles a 

este elemento? 

A maior parte dos encenadores e teóricos consultados considera que o ritmo é de 

suma importância para a composição do espetáculo e para o trabalho do ator, conforme será 

visto especialmente no próximo capítulo; difícil, porém, é encontrar, em seu discurso, 

definições precisas do termo ritmo.  Um dos raros autores na área do teatro que se preocupam 

em definir o termo ritmo é Richard Bolelavsky.  Em seu livro A formação do ator, ele 

afirma: “Chamamos ritmo às mudanças ordenadas e medidas de todos esses elementos de uma 
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obra de arte, sempre que essas mudanças estimulem progressivamente a atenção do 

espectador e conduzam, invariavelmente, ao desígnio final do artista” (Bolelavsky, s.d.: 149). 

A definição é interessante: ele relaciona ritmo a “mudanças”, que devem ser 

“ordenadas e medidas”; no entanto, essas mudanças só poderão ser caracterizadas como ritmo 

quando estimulam a atenção do espectador.  Essa definição aproxima-se das abordagens do 

ritmo realizadas por outros estudiosos do teatro, como, por exemplo, Eugênio Barba e Nicola 

Savarese, responsáveis pela elaboração do Dicionário de antropologia teatral.8 

No verbete sobre ritmo (p. 211-7), Barba explica como se dá esse estímulo da 

atenção do espectador: 

 

O ritmo materializa a duração de uma ação através de uma linha de tensões 

homogêneas ou variadas.  Ele cria uma espera, uma expectativa.  Os espectadores 

experimentam sensorialmente um tipo de pulsação, uma projeção direcionada para 

algo do qual eles freqüentemente não têm consciência, uma respiração 

repetidamente variada, uma continuidade que se nega (1991: 211).9 

 

Com essa formulação, Barba justifica porque a estruturação rítmica é tão importante 

para manter a atenção do espectador: as tensões criadas pelo ritmo o mantêm alerta, 

interessado no que está por vir, conduzindo-o pelo desenrolar do espetáculo.   

   

                                         
 
8  O Dicionário de antropologia teatral, consultado nas versões inglesa e brasileira (1991 e 1995, 

respectivamente), apresenta, a partir de verbetes, as pesquisas relacionadas ao teatro antropológico, um teatro 

que busca elementos teatrais das várias culturas e visa sobretudo o desenvolvimento dos meios de expressão do 

ator-bailarino. 
9 Tradução ligeiramente modificada.  Cf. a versão inglesa: “Rhythm materialises the duration of an action by 

means of a line of homogeneous or varied tensions.  It creates a waiting, an expectation.  The spectator 

sensorially experience a kind of pulsation, a projection towards something which they are often unaware of, a 

breath which is repeatedly varied, a continuity which denies itself” (1991: 211).  
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1.2.2 –A produção do ritmo 

 

O ritmo é fundamental para a música, pois diz respeito à organização dos sons e 

silêncios no tempo, e é exatamente essa disposição de sua matéria-prima no tempo que 

constitui o modo de ser da música.  No entanto, o ritmo é um conceito musical que apresenta 

múltiplas definições, a se julgar pelo verbete Rítmica/Métrica da enciclopédia Einaudi, 

(1984) escrito por Jean-Jacques Nattiez.  Neste estudo, Nattiez aponta autores como De 

Groot, que “podia assinalar uma cinqüentena de sentidos diferentes para a palavras ritmo” e 

Willems, que “diz ter recolhido quatrocentos”.  Segundo ele, “à exceção de Curt Sachs 

[1953] que, por reação, se recusa a empreender o exame das diferentes acepções da palavra, 

não há obra sobre o ritmo que não se inicie por uma lamentação ritual sobre a desordem das 

definições de ritmo” (1984: 299, grifo meu). 

Diferentemente de Nattiez, o musicólogo brasileiro Bruno Kiefer, em seu livro 

Elementos da linguagem musical, não se propõe a uma definição do termo, justificando sua 

decisão com a seguinte afirmação: “evitamos, de propósito, uma definição de ritmo, pois o 

fato de existirem centenas, muitas dos melhores autores, levanta a suspeita de que este 

fenômeno, em última análise, é indefinível” (Kiefer, 1987: 24).  Sendo ou não procedente 

essa sua suspeita, o fato é que Kiefer, em seu estudo, ao invés de procurar um conceito 

definitivo para ritmo, investiga as origens do termo e expõe os fatores que geram sua 

percepção, perguntando-se o que nos leva a perceber determinado movimento como rítmico e 

não outro. Assim, segundo ele, 

 

A palavra ritmo  - em grego rythmos – designa ‘aquilo que flui, aquilo que se 

move’. Mas não é só isto.  A esta palavra vem associada outra idéia: a de medida.  

(...) se pensarmos no fluir tranqüilo e contínuo de uma corrente de água ou na 

emissão contínua de um som no qual nada se altere, não teremos a noção de ritmo.  

Falamos em ritmo a partir do momento em que o fluir apresenta descontinuidades. 

(...) 
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A percepção das descontinuidades traz consigo a comparação, a medida, entre os 

fragmentos daquilo que flui.  (...) A comparação, a medida, é essencial à percepção 

do ritmo. 

Há, no entanto, outra idéia ligada ao ritmo: a de ordem.  De fato, as 

descontinuidades (...) quando se sucedem caoticamente, provocarão a sensação de 

confusão.  Na realidade, quando falamos em ritmo, supomos sempre uma 

ordenação que implica uma certa regularidade (periodicidade) de elementos se não 

iguais, pelo menos comparáveis  (Kiefer, 1987: 23, grifos meus). 10   

 

Desse modo, o ritmo estaria presente num movimento descontínuo mas ordenado, no 

qual pudéssemos perceber o retorno periódico de elementos iguais ou ao menos comparáveis, 

percepção possível apenas se tivermos senso de medida.  Pode-se explicar a partir disso “o 

sentido de expressões correntes: o ritmo das vagas, o ritmo cardíaco, o ritmo respiratório, o 

ritmo das estações.  Contém estas quer a idéia de um desenrolar no tempo, quer a de um 

retorno periódico de um acontecimento” (Nattiez, 1984: 300, grifos meus).  

De acordo com Kiefer, há alguns fatores que geram o ritmo, a saber: as variações 

(súbitas ou gradativas) de intensidade, duração, timbre e altura.11  Assim, a organização, a 

partir de retornos periódicos, de elementos ora fortes, ora fracos (ou fortes se tornando 

fracos e vice-versa), ora mais longos, ora mais curtos, ora mais agudos, ora mais graves (em 

ondulações melódicas contínuas ou mudanças súbitas de altura) e a alternância de timbres 

diferentes, nos dão a sensação do ritmo, ao produzir descontinuidades. 

É nesse sentido que Barba adverte, referindo-se, é claro, ao ritmo no teatro: 

 

Existe uma fluidez que é alternância contínua, variação, respiração, que protege o 

perfil individual, tônico, melódico, de cada ação.  Outra espécie de fluidez torna-se 

monótona e assemelha-se à consistência do leite condensado.  Esta última fluidez 

não mantém alerta a atenção do espectador, mas o leva a dormir (1995: 211). 

  

                                         
10 Segundo Barba, “a palavra ritmo vem do grego rheo, significando correr, fluir.  Literalmente, ritmo significa 

um meio particular de fluir” (1995: 211, grifo do autor). 
11 Essa noção de movimento rítmico também pode ser obtida mediante outros fatores, como por exemplo a 

sucessão de acordes e cadências que vai constituir o “ritmo harmônico” (Cf. Nattiez, 1984: 308).  
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Ou seja: a fluidez deve ser articulada, deve apresentar variações, descontinuidades, 

destaques, em suma, “acontecimentos”, para despertar interesse: o ritmo é essa articulação.  

A definição do compositor e educador musical canadense Murray Schafer caminha nesse 

mesmo sentido: “No seu sentido mais amplo, [o] ritmo divide o todo em partes.  O ritmo 

articula um percurso, como degraus (dividindo o andar em partes) ou qualquer outra divisão 

arbitrária do percurso.” (1991: 87, grifos meus ).  Articulando um percurso temporal, o ritmo 

marca, dá forma, a esse percurso que, de outro modo, seria simplesmente homogêneo ou 

caótico, sem forma definida e, como veremos mais adiante, sem sentido definido.  

O ritmo é também muitas vezes relacionado à emoção e ao caráter.  Segundo 

Eugênio Barba, Platão afirma que “o ritmo é uma emoção liberada em movimentos 

ordenados” (Platão apud Barba, 1995: 211).  Também o filólogo Emile Benveniste, citado 

por Nattiez, realiza  essa associação: “rythmos, segundo os contextos em que é dado, designa 

a forma no instante em que é assumida pelo que é movente, móbil, fluido”, forma que, dentre 

outras coisas, pode convir “à disposição particular do caráter ou humor” (Benveniste apud 

Nattiez, 1984: 299).  

Por essas pistas, pode-se concluir inicialmente que o ritmo pressupõe um “desenrolar 

no tempo”, “articulando um percurso”, e um “retorno periódico de um acontecimento”, 

gerando a “ordem no movimento” 12 .  Além disso, alguns autores relacionam ritmo à 

“emoção” ou à “disposição particular do caráter ou humor”; o termo ritmo estaria ligado, 

nessa concepção, à psiquê humana, ao mesmo tempo em que é tradicionalmente relacionado à 

fisiologia (ritmo cardíaco, por exemplo) e à natureza (ritmo das ondas ou das estações). 

 

                                         
12 No entanto, é importante observar que um ritmo minimamente elaborado compreende “não apenas o retorno 

regular de estímulos sensoriais [um mesmo “acontecimento”], mas também a sua diferenciação periódica” 

(McDougall apud Nattiez, 1984: 300, grifo meu). 
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1.2.3 – A ordenação rítmica: as noções de metro e métrica  

 

Os termos metro e métrica relacionam-se estreitamente à noção de ritmo: segundo 

Nattiez, “o ritmo não existiria sem a existência de um sistema de referência chamado metro”, 

que implica uma “escansão e uma repartição em unidades” (1984: 302).  Por outro lado, de 

acordo com a definição de Koellreutter, ritmo significa “valores de duração diversa, 

subjugados ou não a uma ordem métrica” (Koellreuter, 1990, grifo meu).  Temos assim duas 

idéias a princípio conflitantes: a existência do metro como imprescindível para a geração do 

ritmo (o metro como referência, como ordem no movimento) e a possibilidade de existência 

do ritmo desvinculado da ordem métrica.  Buscando solucionar o problema, faço algumas 

considerações relacionadas ao surgimento e ao significado da Métrica como uma das 

manifestações prevalentes da música erudita ocidental. 

A Métrica, segundo o Dicionário Grove de música (1994), consiste na 

 

organização das notas numa composição ou passagem, no que diz respeito ao 

andamento, de tal forma que uma pulsação regular feita de tempos possa ser 

percebida e a duração de cada nota medida em termos desses tempos.  Os tempos 

são agrupados regularmente em unidades maiores, chamadas compassos.  A 

métrica é identificada no início de uma composição, ou em qualquer ponto onde 

mude, através de uma fórmula de compasso (grifos meus).   

 

Koellreutter é mais sintético: ele define a Métrica como um “conjunto de fórmulas 

caracterizadas pela distribuição de tempos fortes e fracos no decurso musical” (1990: 87).  A 

definição do Dicionário Grove destaca a organização do tempo musical através da percepção 

de uma pulsação regular em tempos agrupados em compassos (pulsação que é subjacente à 

música, intuída, mas não atualizada); a de Koellreutter aponta para a “distribuição de tempos 

fortes e fracos”: para Nattiez, “o que é típico da música ocidental, é que a unidade métrica é 

delimitada por uma acentuação” (1984: 302).  Assim, a Métrica como um “conjunto de 
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fórmulas” utilizado pela música ocidental, organiza a duração musical mediante pulsações 

regulares, periodicamente acentuadas e não acentuadas (tempos fortes e fracos).  A 

acentuação métrica, ou tempo forte, é a referência para o início do compasso (unidade 

métrica).13  

A noção de Métrica descrita até aqui, porém, é uma noção herdada de uma tradição 

musical instaurada na Europa e que decorre, dentre outros fatores, da necessidade de uma 

maior precisão na escrita musical, que se consolidou com a invenção das barras de compasso.  

Até o século XVI, a rigidez métrica não existia: nos cantos litúrgicos da Renascença, “os 

acentos se colocavam de acordo com a acentuação da linguagem” (Menuhin, 1990: 71).  

Segundo Carole Gubernikoff, 

 

Do ponto de vista da perspectiva histórica, a repetição de determinadas células 

rítmicas no moteto isoritmo medieval é anterior à noção da divisão do tempo em 

instantes regulares. (...) Foi a partir da Idade Média que as divisões das unidades 

de tempo foram reduzidas a duas proporções básicas, as binárias e as ternárias.  

Nos quatrocentos anos de vigência da história do ‘ocidente’ elas se tornaram 

‘naturais’.  Esta proporcionalidade temporal, que dá origem às pulsações é, 

entretanto, uma abstração inaudível, que não se atualiza jamais, a não ser que se 

considere como ‘reais’ as batidas regulares de um metrônomo (Gubernikoff, 

1993: 11, grifos meus). 

   

 

As músicas denominadas étnicas também fogem a esta noção de métrica: Nattiez fala 

em “diversidade das métricas” (1984: 302) e cita, como exemplos de outros sistemas 

métricos, músicas de tradição oral originárias da África (Gbaya, pigmeus Aka) e do Alasca 

(esquimós).  Nos exemplos dados, não existe uma acentuação que regressa regularmente, 

marcando um “tempo forte” e delimitando, assim, um compasso: as acentuações são 

distribuídas irregularmente e nem sempre é possível para o ocidental compreender de que 

                                         
13 Assim, um compasso binário apresenta tempos fortes e fracos alternadamente; um ternário, apresenta um 

tempo forte seguido de dois tempos fracos.   
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modo elas servem de referência.  Ao comentar os exemplos de cantos esquimós, Nattiez 

admite: “o ‘sistema’ – se o há – ainda não foi objeto de um estudo específico” (1984: 306).   

Pode-se inferir, disso tudo, que quando Koellreutter fala em Métrica, ele se refere ao 

sistema métrico consolidado no Ocidente principalmente após o advento do compasso na 

escrita musical.14   Esse uso do termo é o mais comum entre os autores ocidentais que, 

geralmente, também se referem a metro nesse mesmo contexto.15  Nattiez, por outro lado, 

quando diz metro, não o relaciona obrigatoriamente à “Métrica Ocidental”: o termo é usado 

por ele como a referência imprescindível, qualquer que seja a sua lógica, para criar a ordem 

no movimento: por isso afirma não existir ritmo sem metro.16  

A relação entre ritmo e metro é tão estreita que, segundo ainda Jean-Jacques Nattiez, 

“numerosas definições do ritmo se confundem com as do metro” (1984: 306).  É o caso da 

definição encontrada no Dicionário francês Robert, por exemplo, que diz que o ritmo é a 

“distribuição de uma duração numa sucessão de intervalos regulares, tornada sensível pelo 

retorno de um ponto de referência” (apud Nattiez, 1984: 306, grifos meus).  Já outros autores 

compreendem que a definição de metro está contida na definição de ritmo,17 enquanto um 

terceiro grupo separa nitidamente um termo do outro, como Hauptmann, também citado por 

Nattiez: “Chamaremos metro à medida constante pela qual é medido o tempo; e ritmo ao tipo 

de movimento que é contido nessa medida” (Hauptmann apud Nattiez, 1984:307). 

Após arrolar numerosas definições diferentes para ritmo, Nattiez conclui que: 

 

                                         
14  Daqui por diante, quando quiser referir-me a esta Métrica nascida no Ocidente, delimitada histórica e 

culturalmente mas ainda assim considerada “natural”, usarei a expressão “Métrica Ocidental”, assim mesmo, 

entre aspas. 
15 Basta conferir algumas definições de metro: para o dicionário Oxford de música, o metro é um “termo usado 

para designar a sucessão regular de impulsos rítmicos, ou pulsações, na poesia e na música” ; para Koellreutter, é 

um “meio de caracterizar qualitativamente as pulsações através da distribuição de tempos fortes e fracos” 

(tempos fortes e fracos são expressões típicas da métrica ocidental convencional). 
16 Não é à toa que, desde as primeiras explanações sobre ritmo, vimos que a noção de ordem, de organização, 

lhe são inerentes. 
17 Segundo Nattiez, Santo Agostinho, por exemplo, afirmava que “todo metro é ritmo, mas nem todo ritmo é 

necessariamente metro” (1984: 307). 
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Se o metro pode ser confundido com o ritmo, isso acontece (...) porque a palavra 

‘ritmo’ designa fundamentalmente um intervalo de tempo entre dois acontecimentos, 

sejam eles quais forem.  Por um lado, fala-se do ritmo das estações como se fala do 

ritmo cardíaco: o espaço de tempo identifica-se com a periodicidade. 

 (...) 

 Deste modo, o conceito de ritmo pode, não somente designar o próprio fenômeno 

métrico, mas também aplicar-se a qualquer faceta do material musical 

(...)  

Assim, todo o fenômeno recorrente pode dar nascença, não só a um ritmo, como 

também a um metro, desde que a recorrência seja periódica e isócrona (Nattiez, 

1984: 308-9, grifos meus). 

 

Nattiez cita, então, a definição de Fox Strangways: “O ritmo é tempo, movimento 

ordenado, metro e outras coisas amalgamadas numa, e não surpreende que o termo tenha sido 

usado para nomear cada uma delas separadamente” (Strangways apud Nattiez, 1984: 309, 

grifos meus).  É do mesmo teor a definição do Dicionário Oxford de música, que diz: “Ritmo 

(no amplo sentido do termo): Abrange tudo quanto diga respeito ao aspecto temporal da 

música, distintamente das questões da altura do som, ou seja, inclui os efeitos de pulsações, 

acentuações, compassos, o agrupamento das notas em frases etc.” (grifos meus). 

Chega-se, assim, à conclusão de que o termo ritmo é usado tanto para nomear todo e 

qualquer fator que diga respeito ao aspecto temporal da música, como para distinguir um ou 

outro desses fatores, podendo ser confundido ou não com o termo metro.  

 

1.2.4 – Desafios da música contemporânea: a negação do metro e a questão do ritmo  

 

Nattiez se pergunta, não obstante, se “é possível uma música sem sistema de 

referência subjacente”.  Segundo ele, “é para um tal ideal que tende a música de Webern e 

dos seus discípulos” (1984: 302).  De acordo com Boulez, citado por Nattiez, Webern usa 

todo tipo de procedimento (contratempos, síncopes, acentuações em tempos fracos, quedas 

em tempos fortes) para  “nos fazer esquecer a quadratura” (Boulez apud Nattiez, 1984: 302).  
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Ou seja: embora ainda faça uso da referência métrica, ele tenta negá-la sistematicamente, 

ocultando-a ao invés de reforçá-la. 

O Dicionário Oxford de música, ao aprofundar a explicação do termo ritmo, discorre 

brevemente sobre marcos da história da música com relação às mudanças sofridas na 

organização do ritmo: 

Assim como a concepção tradicional de tonalidade se dissolveu no início do século 

XX, da mesma forma a organização do ritmo se tornou mais elaborada, mais 

irregular e surpreendente.  Este pode ser dividido em duas categorias: (1) métrico, 

com grupos irregulares de figuras breves, (2) não-métrico, no qual não existe 

qualquer unidade de medição perceptível nem qualquer tempo ‘tradicional’ (...).  

Desde 1940, compositores como Babbitt, Boulez e Messiaen têm desenvolvido estas 

tendências, embora considerando alguns deles que os resultados são ‘estáticos’ em 

vez de veicularem o sentido de ímpeto que é no fim de contas a função do ritmo 

(grifos meus). 

   

A propósito da música de Boulez, Nicole Lachartre observa: “A renovação contínua 

resulta, por vezes, num efeito global de monotonia como se um mínimo de repetição fosse 

necessário à percepção da irregularidade” (Lachartre apud Nattiez, 1984: 302-3, grifos meus).  

Já as músicas eletro-acústicas, em que “o encadeamento e a combinação de objetos sonoros 

(...) se distinguem pela massa, grão, andamento, e não já pela altura, pela duração ou pela 

intensidade, criam talvez uma música onde está ausente todo o sistema de referência temporal 

estável” (Nattiez, 1984: 303, grifo meu).  Segundo Gisèle Brelet, citada por Nattiez, a 

sonoridade da música eletro-acústica “tende para a arritmia” (Brelet apud Nattiez, 1984: 303). 

Resultados estáticos, efeito global de monotonia, ausência de todo sistema temporal 

estável, tendência à arritmia: a transgressão à “Métrica Ocidental” e a recusa ao 

estabelecimento de “qualquer unidade de medição perceptível” produzem talvez uma nova 

concepção de ritmo, em que o que vale não é mais o “sentido de ímpeto” ou a expectativa 

criada por uma “respiração repetidamente variada”,18 mas a negação sistemática de pontos de 

                                         
18 Expressão de Eugênio Barba incluída em citação à p. 9 desta Dissertação. 
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referência temporal.  O resultado é que o ouvinte dificilmente consegue compartilhar o tempo 

musical devido à falta de referências e permanece em seu próprio tempo.        

 

1.2.5 - Ritmo e metro no teatro   

 

As considerações tecidas anteriormente sobre as relações do conceito de ritmo com a 

idéia de métrica predominante na música ocidental são de grande importância para se pensar 

de que modo se concebe e exercita o ritmo no meio teatral.  Até agora, o ritmo no teatro foi 

mencionado principalmente como um fator determinante para a manutenção do interesse do 

espectador no espetáculo, gerando expectativa e a agradável sensação de que o tempo “passou 

rápido”.  Para alcançar tais efeitos, porém, há que se proceder a uma organização das 

“mudanças” (Bolelavski) que seja capaz de gerar uma “linha de tensões homogêneas ou 

variadas” (Barba).  Investigar de que maneiras se dá essa organização é importante para 

entender as relações entre as idéias de ritmo e de metro no teatro, principalmente no sentido 

de detectar se a concepção de metro vincula-se à concepção ocidental de métrica ou se o ritmo 

no teatro é concebido e praticado de acordo com outro tipo de referência.   

Segundo Eugênio Barba, 

 

O ritmo possui suas leis; (...) existem sucessões de durações que fazem nascer a 

sensação do ritmo; e outras sucessões mais numerosas que não dão a sensação de 

ritmo.  Por exemplo, o ouvido recebe a sensação rítmica quando, em certas línguas, 

sílabas curtas e longas seguem-se uma a outra em determinada ordem (de acordo 

com a métrica), quando frases fortemente acentuadas alternam-se com frases não 

acentuadas, quando as inflexões da voz destacam notas agudas sobre uma base 

melódica mais grave, ou quando o material sonoro é interrompido por silêncios mais 

ou menos regulares (1995: 211, grifos meus). 

 

Logo, para Barba, não é qualquer movimento que pode ser percebido como rítmico: a 

sensação de ritmo estaria vinculada a eventos como alternância de elementos, disposição 



 

24 

 

 

desses numa ordem métrica e a constante e “mais ou menos” regular interrupção de um fluxo.  

Em outras palavras: o ritmo estaria estreitamente ligado à referência, ao metro. 19  

Henning Nelms, que escreveu o manual Como fazer teatro, também discorre sobre 

o ritmo no capítulo sobre Oportunidade,20 onde oferece algumas “dicas”, tanto para o ator 

como para o diretor, sobre como lidar com o ritmo.   

Para falar do ritmo no espetáculo, Nelms se utiliza do conceito de “batidas”: “Se 

alguém, durante uma peça, começar a bater o pé no chão sem fazer nenhum esforço para 

marcar um determinado ritmo, acabará por batê-lo no ritmo do espetáculo” (Nelms, 1964: 

160, grifo meu).  Ou: “Para descobrir-se o ritmo de um espetáculo, é só começar a contar sem 

se preocupar com a velocidade em que se conta.  Para quem tem senso rítmico, o mero fato 

de estar ligada à produção fará com que a contagem saia na velocidade correta” (Nelms, 1964:  

161, grifo meu).  O ritmo do espetáculo seria, então, a relação temporal entre as batidas, e 

poderia ser sentido “naturalmente” por alguém – possuidor de “senso rítmico” - que estivesse 

mais preocupado em perceber o espetáculo do que em definir a velocidade da contagem ou da 

batida.   

Nota-se por esses trechos que não há diferenciação, para Nelms, entre ritmo e 

velocidade (andamento).  No entanto, por ele não caracterizar as batidas como isócronas, não 

se pode dizer, a princípio, que ele se refira às pulsações regulares que, juntamente com a 

acentuação periódica, constituem os principais elementos da “Métrica Ocidental”.  O ritmo 

explicitado pelas batidas seria então sentido como rápido, moderado ou lento, com todas as 

graduações, e poderia parecer, a princípio, regular ou irregular. 

                                         
19 Embora ele mencione a palavra “métrica”, creio que ele não está se referindo a um único tipo de métrica, mas 

a qualquer sistema de referência empregado.  Isso me parece a explicação mais plausível, visto que Barba, por 

atuar num entrecruzamento de culturas distintas (teatro antropológico), está habituado a relativizar as referências 

ocidentais.  
20 Oportunidade, em teatro, “consiste no acerto na determinação das deixas – isto é, na decisão sobre o momento 

em que alguma coisa deve ser dita ou feita” (Nelms, 1964: 156). 
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Para instruir o diretor sobre como “sentir” e criar batidas, Nelms indica em que 

momentos devem “cair” as batidas no diálogo e na ação.  No caso do diálogo, “as batidas 

caem sempre ou nas sílabas acentuadas ou em pausas; sílabas átonas nunca correspondem a 

batidas, e nem todas as tônicas as recebem. (...) o importante é encontrar o tipo de ritmo que 

mais se adapta à ocasião, o que só pode ser resolvido por experimentação” (Nelms, 1964: 161, 

grifo meu).  No caso das batidas de ação: “Algumas ações, como passos (...), criam batidas 

óbvias; outras são tão fluentes que as batidas se tornam imperceptíveis. (...)  Qualquer gesto 

breve ou repentino é contado como uma batida” (Nelms, 1964: 161). 

A importância de se perceber em que momentos se cria uma “batida”, está  no fato 

de que são esses momentos que trazem a sensação de ritmo para o espectador – e também 

para o ator; os momentos de destaque, quer pela intensidade gestual ou da voz, quer pelo 

silêncio, quer por outros contrastes, constituem as ligeiras interrupções do fluxo, as 

descontinuidades de que fala Kiefer, e produzem “acontecimentos” que marcam o tempo, ou 

“articulam um percurso”, nas palavras de Schafer.  Se a peça não apresenta esses momentos 

de tempos em tempos, ela se torna frouxa, sem ritmo, monótona.  A organização desses 

momentos mais ou menos enfáticos é que vai criar os ritmos e “climas” do espetáculo.  

A partir desses pequenos trechos de Barba e Nelms, pode-se concluir, ao menos 

provisoriamente, que quando se procura o ritmo no teatro, procura-se também um metro, mas 

não um metro obrigatoriamente vinculado à noção de “Métrica Ocidental”: busca-se, sim, a 

criação de descontinuidades, destaques, articulações, enfim, referências que organizem a 

duração temporal de modo a levar o espectador a acompanhar com interesse o desenrolar da 

ação.  Desse modo, para o encenador, ator ou teórico teatral que se preocupa em imprimir/ 

analisar o ritmo de um espetáculo ou atuação, o ritmo, assim como disse Nattiez, não existe 

“sem a existência de um sistema de referência chamado metro” (1984: 302).  Sem 

referências, perde-se o ritmo e a ação, monótona, só pode ser fruída enquanto o “eterno 
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presente da sua presença”21.  Deste modo, o tempo não é mais vivido em sua urgência; ele é 

visto e, com toda a sua densidade, torna-se objeto de contemplação.22  

No entanto, o entendimento de ritmo como vinculado à “Métrica Ocidental” também 

manifesta-se no teatro, como veremos no capítulo 2 principalmente através das definições e 

de alguns exercícios sugeridos por Stanislavski,23 assim como na necessidade, manifestada 

por artistas como Appia, Dalcroze e Meyerhold (este último, em seus primeiros trabalhos) de 

trabalhar ações e fala teatral seguindo as durações da música.  A exatidão das durações, o 

controle minucioso do tempo, tornaram-se mesmo uma obsessão em alguns casos: segundo 

Ângelo Maria Ripellino, o russo “Bóris Ferdinandov, em seu Teatro Heróico Experimental 

(...), cultivava a “ritmometria”, obrigando os atores a um cálculo meticuloso dos ritmos, a um 

escandir prosódico do gesto e das falas, como se a arte de representar pudesse ser regrada por 

um metrônomo” (Ripellino, 1996: 264-5).   

A idéia de que um espetáculo teatral possa adotar como referência temporal 

pulsações isócronas, acentuadas e não acentuadas, soa no mínimo curiosa, principalmente se o 

espetáculo for em prosa, sem música ou coreografia; porém, parece-me uma experiência 

possível, embora de difícil realização.  Acredito que, no teatro mais convencional, em que se 

exige ritmo do ator, mas não atuação “metronômica”, o procedimento mais comum é 

intercalar momentos mais rítmicos (e, quando digo rítmicos, pressuponho referências 

métricas, mesmo que não isócronas) com momentos “livres”, em que estas referências se 

                                         
21 Expressão tirada da citação que Nattiez faz de Gisèle Brelet sobre a sonoridade da música eletroacústica: 

“escutar a sonoridade é precipitar-se no eterno presente de sua presença, é dissipar-se nas profundezas do 

instante e desertar o devir” (Brelet apud Nattiez, 1984: 303). 
22 Segundo Rudolf Laban, “a platéia de um teatro, de uma mímica ou de um balé não tem oportunidade para a 

contemplação.  A mente do espectador vê-se inexoravelmente subjugada pela fluência dos acontecimentos que 

mudam a todo instante os quais, dada uma verdadeira participação interna de sua parte, não deixam tempo 

disponível para a cogitação e a meditação elaboradas, ambas naturais e possíveis quando se aprecia, por 

exemplo, um quadro ou alguma cena de beleza natural.  Representações teatrais onde os elementos pictóricos 

são superenfatizados tendem a enfraquecer o interesse e a atenção do espectador ao acontecimento dinâmico, que 

é o elemento todo-poderoso” (Laban, 1978: 31)  
23 Eu também não abri mão de trabalhar o ritmo dentro da “Métrica Ocidental” durante a Oficina Experimental 

de Tempo-Ritmo.  
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perdem ou são substituídas paulatinamente por outras.  De qualquer modo, creio que não se 

pode perder de vista que, para criar uma expectativa, o espectador precisa “entrar no ritmo” e, 

para tanto, ele precisa perceber que há algo que retorna periodicamente.  Só então entrará no 

fluxo, sendo surpreendido pelos momentos onde o ritmo – e a expectativa – são quebrados.   

 

1.3 – Considerações finais:  

 

O fato de ter gasto muito mais páginas a escrever sobre ritmo do que sobre 

musicalidade reflete primeiramente a maior complexidade na definição de ritmo e o uso muito 

mais disseminado desse termo na área teatral.  Por outro lado, o ritmo, embora seja 

considerado como apenas um componente da musicalidade dentre outros, é capaz de abrir 

nossa percepção para diferentes aspectos musicais.  Como vimos, o ritmo é feito de 

variações, e a variação de intensidade, como a de duração, é fundamental em sua constituição.  

A qualidade na articulação dos sons e movimentos – que podem ser mais ligados ou 

destacados – também transforma a percepção do ritmo, e por isso deve entrar em nossas 

considerações.   

Tudo isso constitui uma visão mais aprofundada do ritmo.  É pois importante que 

não se entenda aqui o termo ritmo como uma mera relação entre durações em diversas 

velocidades: o trabalho a que me propus com esta Dissertação e, sobretudo com a Oficina 

Experimental de Tempo-Ritmo, foi o de extrair do movimento organizado em ritmo todo 

um potencial musical do ator.24  

                                         
24 Nesse sentido, o conceito de dinamoritmo de Decroux seria mais próximo do que chamo de musicalidade: 

segundo Burnier, que estudou mímica com Decroux, “os estudos de Decroux sobre o ritmo levaram-no a 

constatar que o ritmo se traduz, no trabalho do ator, em diferentes dinâmicas de ritmo.  O que ele chamou de 

dinamoritmo” (1994: 61).  Corinne Soum define dinamoritmo como “o estudo da velocidade ou da lentidão do 

deslocamento de um órgão, do grau de intensidade da contração, do relaxamento deste órgão e da relação de 

causalidade entre a alternância da contração e relaxamento” (Soum apud Burnier, 1994: 61) “Ou seja, o 

dinamoritmo é a inter-relação de força, quantidade, duração e intensidade”.  “Poderíamos (...) defini-lo de uma 
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Se em música a palavra ritmo tem tantos usos, conforme vimos, em teatro ela não 

fica muito a dever: ela é usada para designar metro, pulsação e até andamento (velocidade), 

podendo também ser usada numa acepção bastante comum entre os músicos, que concebe o 

ritmo como o tipo de movimento contido na divisão métrica, regulado por acentos métricos e 

contidos em compassos,25 ou como “valores de duração diversa, subjugados ou não a uma 

ordem métrica”.26  

No próximo capítulo, veremos que o termo “ritmo” cai novamente numa imprecisão 

generalizada, pois apresento-o a partir dos discursos de diversos autores, ligados ao teatro, 

que não se preocupam em defini-lo.27  Tomemos como base, para este próximo capítulo, as 

definições mais abrangentes de ritmo já citadas aqui, que dizem que o ritmo “abrange tudo 

quanto diga respeito ao aspecto temporal da música” (Dicionário Oxford de Música), podendo  

ser “tempo, movimento ordenado, metro e outras coisas amalgamadas numa” não 

surpreendendo o uso do termo “para nomear cada uma delas separadamente” (Strangways 

apud Nattiez, 1984: 309). 

Para finalizar, acrescento uma citação da filósofa Susanne Langer que articula alguns 

dos principais pontos discutidos neste capítulo:  

 

O conceito de ritmo como uma relação entre tensões mais do que uma questão de 

divisões iguais de tempo (por exemplo, métrica), torna bastante compreensível que 

as progressões harmônicas, resoluções de dissonâncias, direções de passagens 

‘correntes’ e ‘tons da tendência’ na melodia sirvam, todos, como agentes rítmicos.  

Tudo o que prepara um futuro cria ritmo; tudo o que gera ou intensifica 

expectativas, inclusive expectativa de pura continuidade, prepara o futuro (‘batidas’ 

regulares são uma fonte óbvia e importante de organização rítmica); e tudo o que 

cumpre o futuro prometido, de maneiras previstas ou imprevistas, articula o símbolo 

do sentimento. (1980: 136, grifos meus). 

                                                                                                                               
outra maneira, menos técnica, e talvez menos precisa do que Corinne, mas que pode ser mais estimulante para o 

ator: o dinamoritmo é a musicalidade ou densidade musical do movimento” (Burnier, 1994: 61). 
25 Acepção citada na p. 20, nas palavras de Hauptmann.  Veremos no 2o capítulo que é assim que Stanislavski 

concebe o ritmo. 
26 Do “dicionário” de Koellreutter, citado na p. 13 deste trabalho.  
27 Exceção feita a Constantin Stanislavski que, no entanto,  mostra-se  pouco à vontade na tarefa, o que será 

problematizado no capítulo em questão. 
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II. A MUSICALIDADE NO TEATRO: ENCENAÇÃO, ATOR E RITMO  

 

Não esqueçamos que o teatro é ainda muito pobre, 

comparado com outras artes.  Estamos assimilando 

continuamente coisas de outras artes: da música, 

pintura, escultura, arquitetura, etc.  (...) O que 

fazemos é apropriarmo-nos das leis que regem outros 

ramos de arte, porque nesse aspecto não somos 

independentes. 

Meyerhold  

 

2.1 – Antecedentes:  

 

A revisão e o questionamento dos fundamentos da arte teatral empreendidos por 

nomes como Richard Wagner, Adolphe Appia e Edward Gordon Craig na segunda metade do 

século XIX e no início do século XX, certamente contribuiu bastante para que se buscasse 

conceber a cena teatral e o trabalho do ator como fontes de musicalidade, mesmo em 

encenações desprovidas de música.  Embora nenhum dos três tenha chegado a sistematizar 

essa idéia, o simples fato de terem analisado a cena em seus elementos constituintes, 

pensando de que maneiras e a partir de que princípios esses elementos se combinariam, 

constituiu um impulso para que conceitos como musicalidade e teatralidade se instalassem.1   

Richard Wagner (1813-1883), compositor alemão, escreveu e encenou diversos 

dramas musicais.2  Inspirado, como tantos românticos alemães, pela tragédia grega - à qual 

atribuía-se um ideal de perfeição estética -, Wagner pretendia alcançar uma união entre a 

tragédia suprema e a música suprema, valendo-se, para isso, de mitos germânicos em 

substituição aos gregos.  Segundo a pesquisadora Ana Bernstein, Wagner “entendia que o 

drama grego – como ele o chamava – só pôde alcançar a plenitude devido à aliança de todas 

                                         
 
1 Isso porque os dois conceitos pressupõem a análise dos elementos que constituem a especificidade de uma 

linguagem artística (no caso, a linguagem musical e a teatral). 
2 Para diferenciar seus trabalhos da produção operística tradicional que era encenada em seu tempo, a qual 

criticava severamente, Wagner denominava suas obras de dramas musicais, e não de óperas.  
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as artes voltadas para um objetivo comum” (Bernstein in Brandão, 1994: 164).  Em dois 

textos teóricos importantes (A obra de arte do futuro, de 1850, e Ópera e drama, de 1851), 

ele propõe a noção de Gesamtkunstwerk, ou Obra de Arte Comum (também conhecida como 

Obra de Arte Total), que uniria a música, as artes plásticas, a dança, a pantomima e a poesia 

em torno da concepção de uma ação dramática.  Essa obra suprema seria o drama musical. 

No drama musical, o papel do ator 3  é valorizado por reunir em sua atuação 

diversos meios de expressão: 

  

Nele, ator [agindo] sem intermediário, confundem-se as três artes irmãs, para 

uma ação comum em que a faculdade suprema de cada uma atinge o seu mais 

alto desabrochar. (...) O bailarino mimo fica livre da sua incapacidade a partir 

do momento em que pode cantar e falar; graças ao mimo, as criações da música 

alcançam uma interpretação inteligível para todos, da mesma maneira que pela 

palavra do poeta e isto, na medida mesmo em que [a música] ela própria pode 

passar no gesto do pantomimo e na palavra do poeta.  Mas o poeta não se torna 

verdadeiramente homem senão quando passa para a carne e sangue do ator 

(Wagner in Borie, 1996: 344, grifos meus). 

 

Estudando o relacionamento entre as artes, Wagner concluiu, segundo Bernstein, 

que “onde cada uma delas alcançava um limite intransponível, começava o raio de ação de 

outra, e somente a partir de sua íntima união elas exprimiriam com clareza o que cada uma 

delas não seria capaz de fazer isoladamente” (Bernstein in Brandão, 1994: 164). 

É importante observar que Wagner acredita que “as artes irmãs” (música, poesia e 

pantomima) atuarão em conjunto, em duo ou isoladamente de acordo com “a necessidade da 

ação dramática que, sozinha, imporá a medida e a lei” (Wagner in Borie, 1996: 344, grifos 

meus).  Deste modo, Wagner abre espaço para o pensamento de que a encenação deve ser 

realizada obedecendo a uma única concepção, que deverá reger a participação de cada uma 

das artes que entram na confecção do espetáculo.  A idéia da encenação como uma arte 

dirigida por um só artista – o encenador – tem, pois, em Wagner, uma de suas origens. 

                                         
3 Trata-se aqui do ator-cantor. 
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Wagner, mesmo sendo criticado por muitos (quer pelas inovações musicais de 

suas composições, quer pelo descompasso entre suas idéias e suas realizações efetivas, quer 

ainda pelo teor dessas mesmas idéias), foi uma referência incontestável na formação estética e 

artística de muitos pensadores e criadores ligados ao teatro e à música.  O inglês Edward 

Gordon Craig (1872-1966) e o suíço Adolphe Appia (1862-1928) não foram exceções.  

Entretanto, se Wagner acreditava numa união das artes como meio de alcançar uma unidade 

dramática, Appia e principalmente Craig questionaram-se sobre o caráter dessa união, 

procurando definir os princípios elementares e as possíveis leis da arte da encenação. 

O começo da carreira teórica de Appia4 está intimamente ligada não apenas ao 

pensamento de Wagner, mas sobretudo às encenações de seus dramas musicais em Bayreuth:5 

suas primeiras idéias sobre encenação foram impulsionadas pelo que viu e ouviu em Bayreuth 

entre 1886 e 1890.  Em 1891 e 1892, por exemplo, Appia escreve um roteiro para a 

encenação de O anel dos Nibelungos, de Wagner, expondo, numa introdução,  as questões 

que o levaram às suas escolhas de cenário, de iluminação, de movimentação etc.6  Essa 

encenação jamais será realizada (assim como outras que ele elaborou em seguida), e o roteiro 

só veio a público com  a publicação das obras completas de Appia, quase um século depois. 7 

Tendo se tornado conhecido como teórico, devido à sua produção escrita ter sido 

muito mais considerável do que a sua participação em espetáculos8, Appia não se dedicava, 

como vimos, a um tipo de pensamento filosófico distante da realidade da cena, muito pelo 

contrário: seu propósito ligava-se à técnica da encenação, ele se comprazia em pensar o 

                                         
4 Appia formou-se como músico mas nunca exerceu a música profissionalmente; a partir de 1888 decidiu 

dedicar-se à “reforma da encenação”. 
5 Teatro projetado para atender às demandas de Wagner, que não admitia hierarquia social e econômica na 

disposição dos assentos e exigia que a atenção do espectador ficasse voltada apenas para a cena, que deveria 

proporcionar o máximo de ilusão. 
6 “O que é o Ring de Appia? Quatro roteiros, precedidos de uma introdução na qual Appia coloca os problemas: 

o que é encenar Wagner? (...) como [são] os personagens, o cenário, os figurinos? Como deve ser a iluminação? 

E os movimentos? E a relação com a música? etc.” (Appia, 1983: 99) 
7 Cf. APPIA, Adolphe.  Œuvres complètes.  Lausanne: L’Âge d’Homme, 1983, tome I, p. 109-254.   
8 Appia só foi realizar sua primeira encenação com 60 anos. 



 

 

  32 

 

“como” fazer, mas ia além e buscava justificar suas escolhas.  Seu primeiro texto “teórico” 

publicado (La mise en scène du drame wagnérien)9 nasce de seus roteiros de encenação e, 

por isso, tem um ponto de vista muito “prático”: nele, Appia aponta os erros comuns de 

concepção da cena wagneriana, justifica suas críticas através da análise da própria música de 

seu autor e, aproveitando parte do roteiro não publicado, dá sugestões (com detalhes sobre 

iluminação, interpretação e cenários) de como poderia ser a encenação da tetralogia de 

Wagner O anel dos Nibelungos.  Toda sua teoria vai seguir este caminho: análise crítica da 

encenação tradicional, com especial atenção para a concepção cenográfica e a movimentação 

dos atores, busca de fundamentos para a arte da encenação e, finalmente, sugestões, bastante 

inovadoras, sobretudo através de desenhos de cenários que não se destinavam a serem 

pintados, mas construídos em três dimensões.   

Edward Gordon Craig só começou a escrever textos teóricos após ter trabalhado 

como ator durante 8 anos, ter estudado gravura e encenado 7 espetáculos em 3 anos.  

Acostumado a atuar no meio teatral e descontente com o estado em que o teatro se 

encontrava, Craig ansiava por restabelecer o teatro enquanto arte.  Para isso precisava 

descobrir e fazer valer as regras dessa arte.  Como declarou em Da arte do teatro: “Sem 

dúvida que a Arte do Teatro, como todas as Artes, apoia-se em leis que é preciso descobrir 

(...)” (Craig, s.d.: 101). 

Contrariamente a Wagner, Craig rechaçava a idéia de que uma obra de arte 

pudesse ser formada por uma união entre as artes: para ele, o teatro – pois Craig tratava de 

teatro, e não de drama musical - deveria encontrar a sua especificidade.  Embora tenha 

concluído que os elementos essenciais do teatro (gesto, linha, cor, palavra e ritmo) pertenciam 

igualmente a outras artes, Craig percebia que não era juntando um literato, um pintor, um 

                                         
 
9 Em português, A encenação do drama wagneriano.  Publicado em 1895.  Consta de suas Obras Completas, 

tomo I, p. 263-283. 
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músico e um ator que se chegaria à arte do teatro.  Ele acreditava que um outro artista (o 

encenador) é que deveria tratar de compor sua obra utilizando os elementos mencionados 

acima.10  E haveria uma hierarquia entre esses elementos? A princípio, diz Craig que não, 

mas depois completa: “No entanto, talvez o gesto seja o mais importante (...) a Arte do Teatro 

nasceu do gesto – do movimento – da dança” (Craig, s.d.: 159, grifo meu).  

A importância fundamental atribuída ao movimento por Craig para caracterizar a 

arte teatral é compartilhada por Appia.  Por caminhos diferentes e quase paralelamente11, 

ambos chegaram à conclusão de que o princípio diretor da encenação era o movimento.  Para 

Appia, enquanto a pintura, escultura, poesia e música fixam algo (numa tela, na pedra, no 

papel ou partitura), a arte dramática tem por princípio o movimento.  Aliás, sem contestar o 

princípio do Gesamtkunstwerk wagneriano, Appia acredita que  

 

O movimento, a mobilidade, eis o princípio diretor e conciliatório que regulará a 

união das nossas diversas formas de arte, para fazê-las convergir, 

simultaneamente, sobre um ponto dado, sobre a arte dramática; e, como é único e 

indispensável, ordenará hierarquicamente essas formas de arte, subordinando-as 

umas às outras, tendendo para uma harmonia que, isoladamente, teriam 

procurado em vão (Appia, s.d.: 30-1). 

 

 

Assim, chegamos ao movimento, de onde podemos partir para alcançar o ritmo e, 

finalmente, a musicalidade.  Embora as contribuições e a influência de Wagner e Craig 

tenham sido inúmeras no que diz respeito à formação do teatro moderno, com todos os 

questionamentos, problemas e revoluções que o caracterizam, acredito que, para o tema desta 

Dissertação, essas contribuições tenham parado por aqui.  Quanto à Appia, continuarei 

                                         
10 “Quando [o encenador] souber combinar a linha, a cor, os movimentos e o ritmo, tonar-se-á artista” (Craig, 

s.d.: 167).  
11 Appia escreve em 1899 a obra La musique et la mise en scène, na qual interroga-se sobre o que é uma 

encenação; Craig escreverá Da arte do teatro em 1905 (reelaborada em 1907) .  Os dois artistas-teóricos só se 

conheceram em 1914, e iniciaram uma amizade por correspondência que durou até 1924. Detalhe: nem Appia 

sabia falar inglês, nem Craig conhecia alemão ou francês, os idiomas de Appia. 
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seguindo-lhe os passos até um pouco mais adiante, pois em suas idéias encontrarei ainda 

subsídios para instaurar as questões que me interessam. 

 

2.1.1 – A teoria de Adolphe Appia 

 

 Vimos, pois, que Appia parte especialmente da música de Wagner, em confronto 

com sua encenação, para começar a construir seu corpus teórico.  Qual o significado disso 

para o tema em questão? Ora, desde seu primeiro escrito teórico, Appia vai fundamentar toda 

a encenação na trajetória temporal e afetiva da música.  Para ele, “não apenas a música dá ao 

drama o elemento expressivo, mas ela fixa também peremptoriamente a duração”.  E 

continua, mais adiante: 

 

não é mais a vida que dará aos intérpretes os exemplos de duração e de sucessão, 

mas a música, que os impõe diretamente; e esta, alterando a duração da palavra, 

altera as proporções dos gestos, das evoluções, do cenário: o espetáculo inteiro 

encontra-se assim transposto (Appia, 1983: 264, grifos meus). 

 

Appia considera que a música contém potencialmente em sua expressividade e 

ritmo toda a encenação, inclusive no que diz respeito à iluminação e aos cenários, e por isso 

deve ser estudada minuciosamente, compasso por compasso, num trabalho exaustivo como o 

que ele realizou para escrever o seu já mencionado roteiro para a encenação de O anel dos 

Nibelungos.  Em suas palavras, “a música comanda todos os elementos e os agrupa segundo 

as necessidades da expressão dramática” (Appia, 1983: 267, grifo do autor).   

Appia acredita que, dentre todas as artes, apenas a música encontra-se 

estreitamente ligada à “nossa vida afetiva, exprimindo-se sem outro controle que o dos 

sentimentos” (Appia, s.d.: 75).  O tempo da música é, por isso, o tempo de nossa experiência 
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interior, o que para ele justifica a duração musical ser a referência que ordena todo 

movimento da encenação.12  

Decorre daí outros pontos básicos da sua teoria, menos importantes para o nosso 

tema, mas que merecem ser mencionados: Appia crê firmemente que a duração musical, 

sendo essencialmente diferente da duração cotidiana, vai exigir cenários e interpretação por 

parte do ator que divergem da concepção realista ou naturalista.  Transfigurado por esta vida 

interna que nada tem a ver com o comportamento do dia-a-dia, o ator estará servindo à arte, 

que, segundo Taine, citado por ele, manifesta qualquer idéia importante “mais claramente e 

mais completamente do que o fazem os objetos reais”, sendo por isso, nas palavras de Appia, 

“uma modificação dos valores naturais” (Appia, s.d.:77). 

Assim, o ator deverá renunciar aos gestos cotidianos (que, segundo ele, não 

passam de indicadores) e movimentar-se segundo lhe impõem a duração e a dinâmica 

musicais.  O cenário, por sua vez, deve servir à plasticidade do movimento do ator, não tendo 

por preocupação ilustrar os ambientes.  Seus cenários são concebidos sempre pensando nesta 

plasticidade: são rampas, escadas, superfícies que valorizam o movimento e esforço do corpo 

humano, resistindo a ele.  Ele abomina a pintura em cena e acredita na iluminação elétrica 

como um excelente meio expressivo.   

 Creio já ter mencionado alguns dos principais pontos da teoria de Appia; no 

entanto, ainda não cheguei aonde eu queria: no ritmo.  Veremos então que suas idéias, 

inicialmente baseadas na obra de Wagner, ganharão uma maior concretude e um novo ímpeto 

com a descoberta, em 1906, do trabalho de um outro suíço: o músico e professor 

Jaques-Dalcroze (1865-1950).  Dalcroze, por ter criado um método de ensino da música que 

transpõe para o corpo do aluno todo e qualquer elemento musical (“Ginástica Rítmica” ou, 

                                         
12 Influenciado pela filosofia de Schopenhauer, Appia não se cansa de citar o filósofo: “A música (...) não 

exprime nunca o fenômeno, mas a essência íntima do fenômeno”.  Para ele, a arte tem que se preocupar com a 

essência e não com o fenômeno.  
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simplesmente, “Rítmica”), irá compartilhar das buscas de Appia com entusiasmo.  Assim é 

que o “reformador da encenação” e o músico pedagogo irão iniciar uma parceria que rendeu 

realizações cênicas e teóricas, divulgando o pensamento de Appia ao mesmo tempo em que 

ampliava notadamente o alcance da Rítmica, que inicialmente se restringia apenas aos 

estudantes de música.  A partir do grande impulso dado pela Rítmica a suas teorias, Appia 

desenvolverá a tal ponto seu pensamento, que se poderá conceber, a partir dele, a idéia de 

musicalidade da cena e do ator.13  Creio ser importante, portanto, fazer uma breve exposição 

sobre quem foi Dalcroze e em que consiste a Rítmica, antes de entrar no assunto em questão.    

 

  2.1.2 – A prática de Jaques-Dalcroze: 

 

Dalcroze, compositor de canções populares de sucesso, tornou-se professor de 

harmonia e de solfejo no Conservatório de Genebra em 1892, após estudar em Paris, onde 

conhecera o músico suíço Mathis Lussy, que muito o influenciou.14  

A Rítmica nasce de experiências desenvolvidas por Dalcroze na tentativa de 

mudar o processo de aprendizado musical da época, que, com sua “ênfase no virtuosismo, na 

leitura e na escrita”, levava os alunos a “uma prática mecânica, porque desprovida de um 

efetivo desenvolvimento da sensibilidade e imaginação auditivas” (Santos, 1994: 43).  

Procurando obter dos alunos uma “escuta interior”, Dalcroze os observava em suas lições de 

solfejo batendo com os pés no chão, mexendo a cabeça, seguindo a dinâmica musical com o 

                                         
 
13 A princípio, Appia não admite que uma encenação sem música possa vir a adquirir o status de obra de arte: 

para ele, só a música dá à encenação a precisão necessária para que o encenador (que deve, também, ser o autor 

do texto e da música) possa possuir sua obra até o fim, controlando-a em todas as suas etapas e, por isso, 

podendo ser chamado de artista.  No entanto, em alguns momentos ele deixa “brechas” que podem levar a uma 

compreensão mais abrangente da função da música como “musicalidade”.  Voltarei a esse ponto mais adiante.  
14 Lussy, “o primeiro a se ocupar das leis da expressão e do ritmo” (Appia, 1988: 5), escreveu as seguintes 

obras: Traité de l’expression musicale (1874), Le Rythme musical (1883), e Concordance entre la mesure et 

le rythme  (1893). 
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corpo, pontuando os acentos: dessa observação nasce a idéia de uma ginástica corporal 

vinculada à música.15 

O objetivo imediato da Rítmica é fazer com que os movimentos corporais 

apresentem o mesmo ritmo e a mesma dinâmica da música que os acompanha (que deve ser 

sempre improvisada, para que os alunos não automatizem o exercício), formando uma 

unidade indissolúvel com essa música.16   A sensibilidade musical ou musicalidade deve 

imprimir-se na execução corporal.  

Dalcroze cria exercício por exercício para formar o ouvido e a sensibilidade: 

nesses exercícios são trabalhadas, dentre outras, as noções de fraseado musical, anacruse, 

crescendo e decrescendo.  Ele “destaca a relação de consciência [sensível]– e não de 

conhecimento [exclusivamente racional]– na experiência musical, precedida da impressão a 

nível fisiológico (de nervos, glândulas), sensorial (...)” (Santos, 1994: 44).  Ao tornar 

“visível” a consciência rítmica, o movimento torna-se um “fator facilitador da percepção do 

fenômeno musical” (Santos, 1994: 44, grifos meus). 

 

                                         
15 Cf. Appia, 1988: 5.  
16 Haveria, pois, um princípio de sincronismo entre a música tocada e os movimentos executados.  No entanto, 

esse princípio existente na Rítmica seria superado pela disciplina “Movimento Plástico”, também criada por 

Dalcroze, que concebeu a “Ginástica Rítmica” e o “Movimento Plástico” (ou “Plástica Animada”) como 

complementares. Neste último, para alunos que já tivessem desenvolvido a prontidão do corpo e a reação 

imediata através da “Ginástica Rítmica”, esperava-se uma relação de não sincronismo entre os movimentos 

corporais e a música, podendo haver: “(1) efeitos de contraste na representação rítmica ou sonora (...); (2) 

omissão de elementos musicais expressos fisicamente (...)” (Santos, 1994: 46).   Na “Plástica Animada” é 

possível também desenvolver a expressão corporal sem o auxílio da música (Cf. Santos, 1994: 45-6).  A Rítmica 

e a “Plástica Animada” são concebidas como duas etapas de um mesmo trabalho denominado Eurritmia, que não 

deve ser confundida com a disciplina de Rudolf Steiner.  No entanto, não identifiquei nenhuma menção à 

“Plástica Animada”, ao “Movimento Plástico” ou à Eurritmia nos textos de Appia e dos outros estudiosos e 

profissionais do teatro abordados aqui.    



 

 

  38 

 

2.1.3 – O encontro entre Appia e Dalcroze  

 

Em 1906, numa primeira demonstração pública da Rítmica, Appia encontra-se na 

platéia e, maravilhado com o trabalho, envia uma carta a Dalcroze na qual fala de sua 

identificação e entusiasmo.17  

A partir daí uma grande amizade se inicia.  Appia percebera de imediato o trabalho 

de Dalcroze como uma forma de exteriorização da música: “É necessário expandi-la [a 

música] no espaço, com todas as limitações salutares que isso acarreta” (Appia, carta a 

Dalcroze, 1988: 4).  Graças a Appia e a outros artistas que a ele se juntarão mais tarde, 

Dalcroze começa a perceber a abrangência de seu método18, repleto de possibilidades de 

realização cênicas (teatro, ópera, dança).   

Appia, que participa assiduamente dos cursos de Dalcroze, além de assistir a 

conferências e demonstrações, torna-se também um dos responsáveis pela difusão de seu 

trabalho, escrevendo artigos para jornais.  Num deles,19 escrito em colaboração com Henri 

Odier, lê-se:  

 

“Assim que comunicamos ao corpo uma inquietação musical, ele se transfigura” 

[palavras de Dalcroze, citadas pelos autores].  Isso é tão verdadeiro que, mesmo 

quando os alunos são interrompidos subitamente em sua caminhada sob a ordem do 

professor, seu organismo em suspensão continua a vibrar, transfigurado, sob o 

império do ritmo interior que os preocupa. (Appia, 1988: 38, grifos meus).20 

 

                                         
17 A transcrição desta carta encontra-se em Appia, 1988: 3-4. 
18 Que, segundo Marie L. Bablet-Hahn, “imprimirá profundamente sua marca nas artes corporais do século XX” 

(Appia, 1988: 6). 
19 Trata-se do artigo “A experiência do ritmo” publicado em 16 de setembro de 1906 no Journal de Genève, 

transcrito no tomo III das Obras Completas de Appia, nas páginas 35-40. 
20 Esse comentário de Appia e Odier sobre a prática de Dalcroze relaciona-se diretamente com o trabalho do ator 

em momentos de imobilidade, tema tratado por esta Dissertação sob a ótica de Stanislavski, Barba, Meyerhold e 

também abordado no capítulo 3, nos relatos e discussões da Oficina.  
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  A partir de então, os escritos de Appia trarão sempre a marca da descoberta das 

possibilidades da Rítmica, assim como os de Dalcroze, as fortes referências estéticas de 

Appia.   

Veremos primeiramente como Dalcroze absorveu as idéias de Appia ao escrever 

sobre o ritmo21 no teatro e entenderemos porque a elaboração da Ginástica Rítmica por 

Dalcroze colaborou imensamente para aumentar as convicções de Appia. 

Neste texto, Dalcroze inicia criticando Wagner e seus seguidores: para ele, a 

unidade entre o verbo, o gesto e a música, com a qual sonhava Wagner, não poderia ser 

realizada “dentro das condições atuais da educação musical”, pois não bastaria unir a música 

ao verbo ou o verbo e o gesto: ainda faltaria fundir os movimentos corporais e os movimentos 

sonoros, o elemento musical e o elemento plástico. (Appia, 1988: 7).  Ele acredita que “isso 

se deve unicamente ao fato de que os compositores e os intérpretes dos dramas líricos não 

conhecem, não estudaram as relações íntimas da música e do gesto” (Appia, 1988: 7).22  

Dalcroze, bem de acordo com as idéias de Appia, afirma que 

 

a expressão musical, que constitui a atmosfera da obra teatral, exige (...) do ator 

um estado corporal de absoluta submissão ao ritmo que a realiza; cada um dos 

movimentos rítmicos musicais deve encontrar no corpo do intérprete um 

movimento muscular adequado, cada um dos estados de alma expressos pela 

sonoridade deve determinar na cena uma atitude que o caracterize.  Cada 

nuance orquestral, cada crescendo, diminuendo, stringendo ou rallentando deve 

ser sentido pelo intérprete e expresso se for o caso (in Appia, 1988: 7, grifo meu). 

 

 

 Para tanto, o corpo do ator deve ser submetido “a uma disciplina especial, graças 

à qual cada músculo deve ser treinado separadamente, depois juntamente com outros, em 

                                         
21 Trata-se do texto “O ritmo no teatro” publicado em La Grande Revue, Paris, 10 juin, 1910, p.539-50, 

transcrito em Appia, 1988, p. 6-16. 
22 Ele observa ainda que por gesto ele entende “não apenas o movimento corporal, mas também a parada do 

movimento, não apenas a caminhada, mas a atitude, não apenas a função muscular, mas o estado nervoso” 

(Appia, 1988:7, grifos meus). 
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seguida em oposição a outros, e isto em todas as nuances de energia e flexibilidade, de 

rapidez e de lentidão (...)” (in Appia, 1988: 8).  O objetivo consiste em colocar o corpo em 

condições de servir à arte, o que significa integrar corpo e mente de tal maneira, que a mente 

possa ter um completo controle sobre os movimentos musculares, até se chegar à 

automatização deste treinamento, quando a mente é liberada para outras tarefas, assegurando 

inclusive “manifestações inconscientes do indivíduo” (in Appia, 1988: 10).  Para que este 

treinamento seja completo - e aí se nota claramente a influência de Appia -, ele exige que os 

movimentos sejam praticados não apenas numa superfície plana, como também em planos 

diferentes, com inclinações de diversos graus, como praticáveis e escadas.   

Dalcroze almeja, enfim, “que o organismo torne-se um ressonador musical de tal 

modo vibrante e com uma tal fidelidade que ele possa transpor em atitudes e gestos 

espontâneos todas as emoções estéticas provocadas pelos ritmos sonoros” (In Appia, 1988: 

10, grifo meu). 

A fusão que Dalcroze deseja entre o movimento e a música faz com que os ritmos 

musicais tornem-se visíveis e os ritmos plásticos, musicais: “E para isso convém 

conseqüentemente educar nossos corpos para o ritmo e pelo ritmo“ (In Appia, 1988: 14). 

O trabalho de Dalcroze, cujo motor era a música, provavelmente levou Appia a 

aferrar-se mais ainda à idéia de que só a música poderia reger a obra de arte cênica, 

controlando a participação do ator que, por sua vez, definiria o espaço com sua presença viva.  

Num discurso preparado para ser lido por Dalcroze aos seus alunos no início do período 

letivo23, Appia critica o pouco controle do dramaturgo sobre o drama falado, cujas durações 

são definidas mais pelo ator do que pelo autor.  Seu raciocínio é o seguinte: 

 

Tomemos nossa hierarquia em sua base, quer dizer a partir do autor e seu texto 

escrito.  Esse texto é de um certo comprimento e se divide em fragmentos que 

                                         
23 Trata-se do texto La mise en scène et son avenir, escrita em 1921.  In Appia, 1992: 72-86.  
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possuem, cada um, sua duração respectiva.  O autor tem o meio de fixar 

definitivamente a duração [grifo do autor] de seu texto para a impor ao ator? De 

maneira nenhuma: a duração da palavra é indeterminada; pode-se falar rápido 

ou lentamente, interromper-se, etc.; (...)  O autor pode marcar ao lado de seu 

texto a maneira como ele quer que seja recitado; ele poderia mesmo servir-se do 

metrônomo para isso; mas essas anotações não estão contidas em seu texto 

mesmo, não fazem parte integrante dele, e o metrônomo não se transportaria 

para a cena (...).  Em resumo, o autor que deveria dominar o tempo não o 

domina de modo algum; a palavra não lhe fornece o meio  (Appia, 1992: 73-4, 

grifos meus).  

  

 Appia, após afirmar que “a música é uma arte de precisão” (Appia, 1992: 75), 

completa assim seu raciocínio: “Nós vimos que o metrônomo é um meio artificial; ele não faz 

parte integrante do texto.  Atualmente, o único texto que conhecemos que contém 

implicitamente essas durações, é o texto musical.  No momento nós não temos outro.” 

(Appia, 1992: 76).  Portanto, a música  

 

“seria um meio [médium] notável entre o manuscrito do dramaturgo e a cena.  

Mais do que isso: ao ordenar a sucessão das durações, ela fixa igualmente as 

intensidades relativas, quer dizer o seu valor dramático.  O ator que canta seu 

papel não precisa mais interpretar; a música o faz por ele, a música lhe impõe 

sua eloquência; (...) Os silêncios do ator, a música os marca e sabe acima de tudo 

os preencher! (...) Ela torna-se assim o supremo regulador da obra dramática 

integral (...).  Com efeito, a música, ao encarregar-se do tempo, encontra seu 

lugar hierárquico entre o autor e o ator.” (Appia, 1992.: 77-8, grifos meus). 

 

Nota-se por esse trecho que Appia não se conforma com a instabilidade e a 

liberdade de interpretação por parte do ator: para ele, exatamente como para Craig, apenas um 

único pensamento deve dirigir a obra de arte, e este pensamento é o do autor (que, a seu ver, 

deve ser também músico e encenador).  Sendo assim, o papel da música não se restringe ao 

controle da duração, mas deve também impor toda a “interpretação” do ator.  Appia diz 

mesmo que “a arte da encenação só pode ser uma arte indo buscar sua fonte na música” 

(Appia, 1992: 79-80, grifo meu).  Ele admite que isso não impede o drama falado de ser 

representado excelentemente; porém, “este grau de excelência permanece fortuito” (Appia, 

1992 : 80). 
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Esta necessidade absoluta da música por parte de Appia não o deixa perceber 

exatamente aquilo que constitui o tema deste trabalho: a musicalidade.  Tanto é assim que, ao 

falar sobre a diferença entre o som da palavra e o som musical em A obra de arte viva, 

Appia não admite que a palavra, fora da música, possa ter um valor musical: para ele, “o 

timbre da palavra, sem música,” embora possa sugerir uma analogia com o som musical, na 

arte “não tem nada de comum com ele”, não sendo mais do que um “intermediário entre a 

significação das palavras e a sua inteligência e o nosso entendimento” (Appia, s.d.: 52).  Ou 

seja: ele só considera o texto como arte pelo que ele significa; jamais pela expressão 

rítmico-sonora que ele possa vir a ter.  Para ele, “palavras de que ignoramos o sentido são 

ruídos mais ou menos agradáveis e não sons” (Appia, s.d.: 52).  E ainda:  

 

a palavra se escoa bem no tempo, mas é incapaz de criar no tempo normal um 

tempo novo que lhe é próprio.  Só na aparência tem que ver com a arte pela 

duração; na realidade, só tem que ver pela significação das palavras e pela 

ordenação necessária à sua justa compreensão  (Appia, s.d.: 53, grifos meus) 

 

A despeito disso, em alguns trechos de seus textos Appia quase chega a conceber 

a possibilidade de uma encenação com características musicais mesmo sem a presença 

concreta da música, conforme eu já antecipara na nota 13, página 31.  Assim, em A obra de 

arte viva, ele afirma: “O corpo é o intérprete da música junto das formas inanimadas e surdas.  

Podemos, pois, abandonar momentaneamente a música; o corpo absorveu-a e saberá guiar-nos 

e representá-la no espaço” (Appia, s.d.: 84, grifo meu).  E mais adiante: “incorporar a arte 

dos sons e do ritmo no nosso próprio organismo é o primeiro passo para a obra de arte viva” 

(Appia, s.d.: 160).  Infelizmente, Appia apenas supõe que, com a prática da Rítmica, o corpo 

do ator já tenha sido treinado para subordinar-se à música, o que não quer dizer que, na hora 

do espetáculo, ela não seja mais necessária.   

Mas, se Adolphe Appia não percebeu – ou não quis admitir – a possibilidade de 

uma representação rigorosamente musical sem que, para isso, tivesse que ser cantada do início 
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ao fim, outros, em sua época – e possivelmente graças aos seus escritos e às realizações de 

Dalcroze – tiveram essa percepção e a registraram.  

 

2.1.4 – A percepção da musicalidade derivada dos trabalhos de Appia e Dalcroze: 

algumas manifestações  

 

Em 1909, após uma tournée pela Alemanha e pela Áustria, onde deu conferências 

e demonstrações da Rítmica, Dalcroze recebeu uma proposta irrecusável vinda de Dresde: os 

irmãos Wolf e Harald Dohrn ofereciam-lhe a construção e manutenção de um Instituto de 

Formação em Hellerau, cuja responsabilidade artística ficaria a seu cargo.  As atividades de 

Dalcroze em Hellerau foram iniciadas em 1910 e duraram até 1914, quando irrompeu a 

guerra.  Durante este período, o local acolheu alunos e visitantes vindos de várias partes do 

mundo e ansiosos por conhecer os resultados da Rítmica.  Em junho de 1912 e 1913 grandes 

festas movimentaram ainda mais o Instituto, com demonstrações de Rítmica e a encenação de 

Orfeu e Eurídice, de Gluck.24  

Após ter assistido à segunda encenação de Orfeu e Eurídice, o músico Ernest 

Ansermet escreveu, para a Gazeta de Lausanne, um artigo que comenta como Dalcroze 

conseguiu colocar a Ginástica Rítmica a serviço de uma obra de arte.25  O trecho escolhido 

mostra que na época em que Dalcroze ainda expandia seu método, já havia pessoas que 

atentavam para a possibilidade de trabalhar com a musicalidade – independentemente da 

audição concomitante de uma peça musical.  

 

O ritmo, nós o sentimos numa pintura, num poema, mais claramente e com mais 

riqueza numa música.  Todas as manifestações da Ginástica Rítmica são aquelas 

de uma arte que teria por força motriz [mobile] essencial o ritmo [e] por meio de 

                                         
24 Em 1912, apenas o segundo ato da ópera, com cenário projetado por Appia; em 1913 a ópera foi encenada em 

sua totalidade, mas o cenário, embora semelhante, foi reelaborado por Salzmann, iluminador e cenógrafo.  
25 Escrito em 03/07/1913, o artigo encontra-se transcrito em Appia, 1988: 120-126. 
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expressão o corpo humano.  Ela procura o ritmo na música.  Mas talvez um dia 

ela possa prescindir da música, ou poderá procurar o ritmo em outro lugar.  

(...)  Há, por exemplo, em todo drama, um ritmo interior que algum dia talvez a 

Ginástica Rítmica poderá exteriorizar. 

Esta natureza essencial da Ginástica Rítmica, sem dúvida Jaques-Dalcroze não 

procurou quando criou seu sistema de educação.  Mas qual inventor conhece o 

alcance de sua obra? (in Appia, 1988: 126, grifos meus). 

 

Já o encenador francês Jacques Copeau, que conhecia Dalcroze e tornou-se grande 

amigo de Appia, pensa na música como um componente na formação do ator, que deve 

interiorizá-la (trabalhando, assim, sua musicalidade), mas não sente a necessidade de tê-la 

como guia durante o espetáculo.  Assim ele se pronunciou sobre o assunto num de seus 

escritos26:  

 

O que ele [Appia] me disse de mais impressionante, foi o seu famoso “A Música é 

hoje nosso único guia.  Não deixemos a música.”  Mas ele o entende no fato 

mesmo da realização. (...) Esta ligação com a música, (...) eu a vejo na educação 

do ator. Interiorização da música nos órgãos, em todas as faculdades do 

executante para obter a precisão e a liberdade (in Appia, 1988: 264, grifos 

meus). 

 

Em 1911, após assistir às festas organizadas pelo Instituto Jaques-Dalcroze em 

Hellerau, o ator e encenador russo Georges Pitoëff lá permaneceu para aprender.  Após 

alguns meses de treinamento, Pitoëff descobriu em si o “sentimento do ritmo”, para ele um 

“novo sentido”, que imediatamente colocou “a serviço da arte cênica” (In Appia, 1988: 19).  

Num texto de 1923 denominado “La rythmique et l’acteur”, publicado pelo próprio Instituto 

na revista Rythme no 12, Pitoëff fala o quão o ritmo é importante para o espetáculo teatral e 

para o ator.  Embora ele não use o termo musicalidade, também não se refere à música como 

a instância que irá controlar este ritmo; ele acredita que o ritmo está dentro do ator, e o 

relaciona ao sentimento.  Com relação à função do ritmo no espetáculo, ele diz : 

 

                                         
26 Trata-se de um texto intitulado “Visites à Gordon Craig, Jaques-Dalcroze e Adolphe Appia (1915)” publicado 

na Revue d’histoire du théâtre, oct.-déc. 1963, p. 371-4, transcrito em parte no tomo III das Obras Completas de 

Appia, p. 260-65. 
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Eu quero precisar o papel que o ritmo está destinado a representar na arte 

cênica.  Afirmo que o ritmo, base de toda música e de todo movimento do corpo 

humano no espaço, é igualmente a base da realização cênica de toda obra 

destinada à representação. 

(...) 

Que péssimas representações nós assistimos apesar dos atores de primeira 

ordem, péssimas unicamente porque o encenador não deu a devida atenção ao 

ritmo ao construir sua  realização cênica. 

(...)   

Para mim, representar um papel, estabelecer uma encenação, fazer atuar os 

atores, desenhar os cenários e os figurinos, resolver a iluminação, é tão somente 

encontrar o ‘elo’ que reúne todos esses diversos elementos.  E este elo só é 

encontrado no mistério do ritmo. (In Appia, 1988 : 19-20). 

 

Já com relação ao ator, Pitoëff faz algumas afirmações também bastante 

interessantes para o tema aqui discutido.  Para ele, “O ritmo está em nós, ele é o solo do 

sentimento“ e permite-nos “exprimir o inexprimível”.  O ritmo é uma “força que nos permite 

colocar ‘em ordem’ e ‘em ritmo’ os movimentos secretos de nossa alma, os quais, privados 

deste guia, ficariam no estado de caos.  O ator que pronuncia uma palavra, que fecha os 

olhos, que ergue a mão, não exprimiria nada se tudo isso não fosse ditado por um ritmo 

interior”. (In Appia, 1988:20, grifos meus).  Dessa maneira ele relaciona o ritmo expresso 

pelo ator à sua interioridade : sentimentos, sensações, enfim, “ movimentos d’alma”.27  Essa 

relação é para ele tão estreita que ele chega a  dizer que “o corpo que ignora o ritmo que está 

nele não poderá jamais dirigir sua alma”, pois “o ritmo é o ponto de partida e o fundamento 

mais poderoso de toda realização cênica” (In Appia, 1988:20).  E termina seu texto desta 

forma: 

 

Dalcroze revela o ritmo no corpo, e somente o corpo que possui o ritmo é capaz de 

servir à arte cênica. (...) Dalcroze não cria um novo elemento no corpo.  Ele o 

reencontra no caos dos movimentos corporais, ele o precisa, o educa, ele o torna 

presente e obediente à vontade e ao pensamento do homem.  O ritmo está no corpo 

de cada ser humano.  É um dom da natureza.  Um dom que nós freqüentemente 

ignoramos.  Dalcroze é aquele que o viu, sentiu sua influência e sua virtude e 

encontrou o prodígio de lhe dar uma ‘existência’ (In Appia, 1988:20). 
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Diferentemente de Pitoëff e Ansermet, o coreógrafo húngaro e grande pesquisador 

do movimento corporal, Rudolf Laban (1879-1958), posicionou-se contrariamente às idéias e 

soluções criadas por Dalcroze que, para ele, limitavam a arte da dança.28  Laban acreditava 

que a música, a narrativa e os passos convencionais eram entraves a serem quebrados na 

dança, para que o movimento pudesse ser revelado em todo o seu potencial; ora, o método de 

Dalcroze, sendo originalmente um método de educação musical, não prescindia da música. 

Foi ao conhecer por acaso uma das grandes divulgadoras da Rítmica, a musicista e 

ritmista Suzanne Perrottet, brilhante aluna de Dalcroze, que Laban tomou contato com o 

trabalho do músico suíço.  Através dela, Laban pôde ter acesso às raízes do pensamento de 

Dalcroze, confirmando assim sua tese de que “a separação entre a dança e a música era 

essencial” (Dunlop e Purkis, 1989: 14).  A convite de Perrottet, Laban esteve em Hellerau em 

1912.  Segundo Dunlop e Purkis, “este encontro confirmou para Laban sua necessidade de 

descobrir a verdadeira natureza do ritmo corporal, que não se baseia no metro, e certamente 

não é subserviente à música” (1989: 14). 

Para Laban, a dança de acordo com o método de Dalcroze era apenas uma 

“impressão da música”:  

 

Enquanto a dança estiver dando a impressão do conteúdo musical, ela não pode ser 

expressiva por si mesma, era o ponto de vista de Laban.  A expressividade do 

movimento em si, separado da música, precisa ser encontrada.  O “psíquico” no 

movimento deveria ser estudado, ele escreveu, para ser acrescentado aos elementos 

rítmicos do movimento. (...) Foi no ritmo que ele se concentrou primeiro.  “O ritmo 

musical é totalmente estranho ao corpo humano”, ele escreveu.  “A divisão do 

tempo” que ocorre nos movimentos naturais do ser humano “não tem nenhuma 

relação com os sistemas métricos e rítmicos”.  “Eles seguem outra lei” (Dunlop e 

Purkis, 1989: 15).29 

                                                                                                                               
27 Veremos mais adiante que Constantin Stanislavski segue por este mesmo caminho. 
28  É importante lembrar que a Rítmica dalcroziana foi adotada não só por músicos como por bailarinos, 

coreógrafos e atores.  A crítica de Laban focaliza justamente a movimentação excessivamente ligada à métrica 

musical, movimentação exigida pela Rítmica aos dançarinos. 
29 É interessante observar que justamente o que Appia mais apreciava no movimento corporal feito segundo as 

durações da música era essa estranheza criticada por Laban, que para ele representava um estado de alteração em 

relação ao movimento cotidiano e, por isso mesmo, era muito mais artístico: como já foi citado à página 29, ele 

ressalta: “não é mais a vida que dará aos intérpretes os exemplos de duração e de sucessão, mas a música, que os 
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A emancipação do movimento corporal da música, reivindicada por Laban, visava a 

busca da expressividade do puro movimento, sem o auxílio dado por outras expressões, tais 

como a música e o texto.  Essa expressividade, embora procurasse um ritmo próprio, não 

submetido à música, baseou-se grandemente em qualidades (dinâmicas de movimento) que, 

entretanto, apresentam uma forte conexão com as qualidades musicais. 30   O trabalho de 

Laban, que influenciou toda a dança moderna e estabeleceu a expressão corporal como uma 

atividade importante não só para dançarinos e atores, mas também para o homem “comum”,  

abriu definitivamente a percepção para a música do movimento, uma música visual cantada 

pelo corpo no espaço.  

Como vimos, Hellerau foi um grande pólo de atração, por onde passaram muitos 

artistas (atores, encenadores, bailarinos, coreógrafos etc.).   Antes porém, da construção do 

Instituto em Hellerau, Jaques-Dalcroze e seus alunos já haviam viajado muito, divulgando a 

nova disciplina e criando centros de demonstração na Alemanha, Inglaterra e Rússia.  O fato 

é que não só a Rítmica de Dalcroze, mas também as idéias de Appia repercutiram em toda a 

Europa, na Rússia e nos EUA.  Na Rússia, elas foram bastante divulgadas e influenciaram o 

teatro e a dança.  A seguir, veremos como, de alguma maneira, a idéia de musicalidade 

(sempre sugerida a partir do ritmo) implícita nos textos de Appia e um pouco mais explícita 

na prática dalcroziana, esteve presente nas atividades de dois dos mais importantes 

encenadores-atores-pedagogos do país: Constantin Stanislavski e Vsiévolod Meyerhold.  

                                                                                                                               
impõe diretamente; e esta, alterando a duração da palavra, altera as proporções dos gestos, das evoluções, do 

cenário: o espetáculo inteiro encontra-se assim transposto (Appia, 1983: 264, grifos meus).  
30 Em seu trabalho, Laban estabelece quatro fatores principais para caracterizar o movimento: o peso, o tempo, o 

espaço e a fluência (ou fluxo).  As atitudes em relação a cada um desses fatores são as seguintes: em relação ao 

peso: leve e forte; em relação ao tempo: rápido e lento; em relação ao espaço: indireto (ou flexível) e direto; em 

relação à fluência: livre e contido (ou controlado).  As qualidades de movimento representadas por essas 

atitudes possuem um paralelo com o “movimento” sonoro da música: leve e forte dizem respeito à intensidade; 

rápido e lento, à duração; o movimento direto e indireto pode ser aplicado à linha melódica (que pode ser 

percebida como mais “sinuosa”, passando continuamente de uma altura à outra, ou mais direta, tornando-se 

progressivamente mais aguda ou mais grave); finalmente, a fluência do movimento pode ser sentida na música 

através da articulação, contínua, sustentada, ou mais destacada ou intermitente.  
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2.2 – Stanislavski: musicalidade e tempo-ritmo 

 

Constantin Stanislavski (1863-1938), fundador, com Nemirovitch-Dantchenko, do 

célebre Teatro de Arte de Moscou, teve uma formação artística e cultural diversificada e rica, 

mas relativamente distante do ensino formal dos Conservatórios e Academias. 31   Tendo 

trabalhado em círculos amadores como ator e diretor até os 34 anos, sempre se mostrou 

preocupado, a partir de suas próprias dificuldades, em encontrar maneiras para desenvolver as 

capacidades do ator.  De família abastada e amante das artes, Stanislavski, desde a infância, 

assistia a toda espécie de espetáculos, do circo à ópera e ao balé.  A família também 

preparava espetáculos caseiros, fato que foi de grande relevância para a decisão de 

Stanislavski em tornar-se ator e encenador. 

No entanto, Stanislavski sempre sofreu com as dificuldades que enfrentava em 

cena: contrações corporais e vocais, uso de clichês, superatuação, nervosismo; tudo isso era 

observado por ele em sua atuação e muito o incomodava.  Decidido, procurou arduamente 

exercícios sistemáticos para o corpo, para a voz e para a mente, que lhe trouxessem bem-estar, 

técnica, criatividade e aumentassem sua potencialidade expressiva.  Nessa busca, a música, 

enquanto disciplina artística, serviu sempre de modelo: os músicos não passavam no mínimo 

seis horas diárias exercitando-se? Por que os atores não faziam o mesmo?  

A disciplina, a experimentação constante, o cuidado com os mínimos detalhes de 

cada encenação e de cada papel e uma ética rigorosa, contrária a qualquer vedetismo, foram 

fatores fundamentais na vida artística de Stanislavski.  Foram esses fatores que o levaram a 

                                         
 
31 Segundo seu livro Minha vida na arte, Stanislavski chegou a cursar a Escola de Arte Dramática do Teatro 

Máli, embora ele não o diga por quanto tempo nem informe nada sobre qualquer aprendizado que tenha tido 

nesta época. (Cf. Stanislavski, 1989: 81-2).  Também Angelo Ripellino, em seu livro O truque e a alma, afirma 

que Stanislavski “ator e diretor amadureceu sem escola, sem método algum”, embora tivesse cursado o 

Conservatório de Paris por pouco tempo e cursado durante três breves semanas o Instituto Teatral em 1885. 

(Ripellino, 1996: 12).   
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criar, dentro do Teatro de Arte de Moscou e em estúdios ligados a ele, um método próprio de 

formação de atores e construção de personagens, conhecido como o “Sistema de 

Stanislavski”.  

 

2.2.1 – A música e o ritmo: primeiras descobertas  

 

A música, além de modelo para a arte do ator, sempre foi importante para 

Stanislavski, que chegou a estudar canto com o tenor Fiódor Komissarjevski e sonhou – por 

pouco tempo – em ser cantor de ópera.  No livro Minha vida na arte, Stanislavski, que 

declara ter ficado rouco já no segundo ensaio de um pequeno espetáculo que se dispusera a 

montar com seu professor, lamenta: “Uma lástima! É agradável e incrivelmente fácil 

representar em ópera. (...) Tudo já foi feito pelo compositor, e basta transmiti-lo com 

competência para que o sucesso esteja garantido” (Stanislavski, 1989: 130).  Desistindo da 

carreira na ópera e das aulas de canto, manteve, no entanto, contato diário com seu professor, 

almejando pedir seu auxílio a fim de trabalhar o movimento dos cantores no ritmo da música.  

Eis como ele se refere a esta passagem de sua vida: 

 

Revelando um segredo, digo que eu alimentava cá comigo a atrevida idéia de 

fazer-me auxiliar de Komissajervski nas aulas de ritmo, que eu inventara para 

mim.  É que eu não conseguia esquecer a impressão encantadora que conservara 

dos ensaios da ópera, do efeito do ritmo ao som da música.  Não podia deixar de 

perceber que os cantores davam um jeito de combinar ao mesmo tempo vários 

ritmos totalmente diversos: a orquestra e o compositor mantêm o seu ritmo, o 

canto segue por vias obrigatoriamente paralelas a ele, mas o coro levanta e baixa 

automaticamente os braços em outro ritmo, assume um terceiro ritmo; (...) 

Demonstrei a Komissajervski a necessidade de cultivar o ritmo físico para o 

cantor.  Ele se deixou levar por minha idéia.  Já encontráramos 

acompanhador-improvisador e passávamos fins de tarde inteiros em movimento, 

sentados ou calados em ritmo. 

Infelizmente o Conservatório não permitiu que Komissajervski organizasse a 

turma projetada e os nossos ensaios cessaram.  Mas desde então mal eu escuto 

música, sinto irromperem em mim movimentos rítmicos e mímica nas mesmas 

bases em que me parecia ouvi-los naqueles tempos.. 



 

 

  50 

 

Aqueles fundamentos então vagos eu vislumbrei também na cena dramática (...) 

(Stanislavski, 1989: 131-2, grifos meus). 

 

É importante acrescentar que, embora Stanislavski não informe o ano preciso 

desse acontecimento, ele se deu antes da fundação do Teatro de Arte de Moscou em 1898, ou 

seja, antes da criação da Rítmica por Jaques-Dalcroze.  É porém curioso notar não somente a 

semelhança da percepção de Stanislavski com os princípios da Rítmica, como a proximidade 

da idéia, expressa por Stanislavski, de ser “incrivelmente fácil representar em ópera”  porque 

“tudo já foi feito pelo compositor”, com o pensamento de Appia, para o qual o ator de um 

drama musical não precisava interpretar, bastava saber movimentar-se plasticamente e no 

ritmo da música.32  Essas idéias e percepções estavam, portanto, “soltas no ar da época”, e 

foram captadas por artistas sensíveis em várias partes do mundo, o que não impede que 

muitos tenham sofrido influências de antecessores ou contemporâneos, nem que tenham 

havido “interferências” entre pensamentos semelhantes.  

No caso de Stanislavski, por exemplo, a música continuou sendo uma referência 

forte, e sua musicalidade foi amplamente praticada principalmente durante as encenações das 

peças de Anton Tchekhov pelo Teatro de Arte de Moscou, sobre as quais falarei mais adiante.  

No entanto, o ator e encenador só voltou a referir-se ao ritmo entre 1918 e 1922, quando criou 

o estúdio de ópera, que trabalhava com atores-cantores do teatro Bolshói.33    Em 1920, 

encenou a peça Cain, de Byron, utilizando uma cenografia arquitetônica, fato que o levou a 

“prestar atenção aos movimentos dos artistas”.  E comenta: “o princípio escultural da 

montagem (...) mostrou-me claramente que nós devíamos não só saber falar bem, no tempo e 

no ritmo como também nos movimentarmos igualmente bem no tempo e no ritmo.  Descobri 

                                         
 
32 Cf. p. 36 deste trabalho, a partir da citação de Appia. 
33 “A noção musical de ritmo sempre encontrou um lugar no conjunto de idéias de Stanislavski. (...)  Mas foi 

somente após seus cursos no Estúdio de Ópera (1918-22) e a morte de Vakhtangov em 1922 que o ritmo 

tornou-se um fator teatral de maior interesse” (Gordon, 1988: 196). 
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ainda que para isto havia certas leis, que podíamos tomar como guia.  Essa descoberta me 

serviu de impulso para toda uma série de pesquisas” (Stanislavski, 1989: 508, grifos meus). 

Ora, embora não o mencione em sua autobiografia - o livro Minha vida na arte -, 

Stanislavski conhecera o trabalho de Dalcroze, e isso antes de suas experiências no Estúdio de 

Ópera e da montagem de Cain.  Em 1913, ele esteve em Hellerau para assistir às festas de 

fim de período da escola de Dalcroze.  Sabe-se também que Dalcroze visitou a Rússia em 

1912, fazendo demonstrações da Rítmica, e que inclusive assistiu à montagem de Hamlet 

pelo Teatro de Arte, feita por Craig a convite de Stanislavski. 34    Isso demonstra que 

Stanislavski não apenas conhecera Dalcroze mas interessara-se a tal ponto pelo seu trabalho 

que viajara para assisti-lo em Hellerau.  

 

2.2.2 - A presença de musicalidade nas encenações de Stanislavski 

 

Stanislavski ficou conhecido sobretudo por sua busca pela sinceridade no palco, 

sua oposição aos efeitos e clichês teatrais, sua análise psicológica dos personagens, seu amor 

pelos detalhes.  Seu nome está irremediavelmente ligado ao naturalismo e à valorização da 

interioridade do ator, que deve sempre identificar-se com seu personagem.  No entanto, o 

mestre que tanto buscava a “vida” no palco, também tinha arroubos de grande teatralidade, 

especialmente no que diz respeito à composição de personagens característicos – sua 

especialidade como ator35 – e mostrava, como encenador, uma forte tendência a estruturar o 

espetáculo sobre bases rítmicas e musicais. 

                                         
34 Seu nome consta da lista de visitantes ao Instituto de Dalcroze em Hellerau, ao lado do músico Rachmaninoff, 

da companhia de balé de Diaghlev, da bailarina Pavlova, dentre outros. (Cf Appia, 1988: 130).  A informação 

de que Dalcroze esteve em Moscou na época da encenação de Hamlet pode ser encontrada no mesmo volume, p. 

243. 
35 Sobre a teatralidade de Stanislavski, cf. Ripellino, 1996: 12,15 e 51-54. 
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Já muito se falou sobre a “mania de sonorização” e o uso de pausas, 

principalmente nos espetáculos tchekhovianos dirigidos por Stanislavski.  A dosagem certa 

das pausas, apontando para os famosos subtextos, somada à utilização de sons os mais 

variados, criava atmosferas específicas, tons emocionais, um certo lirismo aqui, um princípio 

de drama ali.  Mas a função das pausas e dos sons ia além: para Guinsburg, pausas e silêncios 

“introduzem no texto (...) uma pulsação e, o que é mais importante, um ritmo e uma cadência 

com notáveis funções estruturantes” (Guinsburg, 1989: 93).  Já Ripellino aponta para a 

musicalidade no manejo dos timbres quando diz que “grande parte do fascínio das direções 

tchekhovianas de Stanislavski brotava exatamente da sagacidade das misturas sonoras” 

(Ripellino, 1996: 47). 

Os comentários sonoros e as pausas não tratavam apenas de revelar a interioridade 

dos personagens ou de ilustrar a cena com ruídos naturalistas, aprofundando a ilusão do 

espectador; uma idéia musical costurava todos esses elementos num jogo de timbres diversos, 

onde se misturavam sons musicais (quando ouviam-se compassos de uma música ao longe, 

por exemplo), diálogos e ruídos (sons da natureza, portas batendo, carruagens passando, sinos, 

passos etc.), jogo estruturado sobre uma base rítmica em que o texto, silêncios e sons 

alternavam-se.  Os ritmos eram assim bem marcados.  

Para ilustrar o que acabo de dizer, transcrevo aqui o início do plano de encenação 

de Otelo, de Shakespeare, que figura no livro A criação de um papel, de Stanislavski: 

 

Iago e Rodrigo chegam numa gôndola.  Há um gondoleiro numa das 

extremidades.  A cena começa com o som de duas vozes abafadas, à esquerda 

dos espectadores, e com o rumor do remo de um gondoleiro (mas não no mesmo 

ritmo das palavras).  Vê-se primeiro o gondoleiro, à esquerda. 

As seis primeiras falas são enunciadas com muito calor, enquanto a gôndola vem 

flutuando até o desembarcadouro (...) 

Há uma pausa, depois das palavras: “Eu nem por sombras sonhava”.  Iago faz 

calar Rodrigo.  Pausa.  Chegam ao ancoradouro.  O gondoleiro atraca, faz 

ruídos com umas correntes.  Iago o detém.  Explorem a pausa, atuando até o 

fim.  Olham em torno.  Não há ninguém em nenhuma das janelas.  Recomecem 
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a calorosa discussão como antes da pausa , porém abafando as vozes.  Iago se 

certifica de que não falam alto demais (Stanislavski, 1987: 209, grifos meus). 

 

O plano, que lembra um roteiro cinematográfico,  é extremamente minucioso e 

indica não apenas sons e pausas, mas as qualidades desses sons e dessas pausas, chegando ao 

extremo de indicar, num momento preciso, que deve haver diferenças de ritmo entre dois 

elementos (o rumor do remo e o som das palavras).  É interessante observar que a simples 

leitura do plano nos dá uma idéia do ritmo da cena, devido à pontuação utilizada.  Não há 

como negar o sentido profundamente musical do roteiro.   

 

2.2.3 – O conceito de tempo-ritmo 

 

Se inicialmente Stanislavski referia-se apenas a ritmo, aos poucos começou a falar 

em tempo e ritmo e, finalmente, passou a usar os dois termos aglutinados.  Não pude 

detectar, em minhas pesquisas, quando se dá essa passagem, mas, segundo Mel Gordon, foi 

apenas em 1925 que Stanislavski adicionou ao trabalho de análise textual exercícios físicos 

denominados exercícios de tempo-ritmo (Gordon, 1988: 196).  O conceito de tempo-ritmo, 

presente no livro A construção da personagem, de Stanislavski, constituiu, como já foi dito 

anteriormente, a primeira fonte de minha pesquisa. 36  

O termo tempo-ritmo foi por ele empregado para falar da diversidade de tempos e 

ritmos que são consciente ou intuitivamente impressos pelo ator às ações que realiza.  Essas 

ações são dadas a conhecer através, principalmente, das palavras ditas pelo ator e dos 

movimentos empregados por ele.  No livro A construção da personagem, Stanislavski 

                                         
 
36 Este livro foi publicado postumamente, primeiramente nos EUA, em 1948.  Segundo Elizabeth Hapgood,  a 

tradutora americana, Stanislavski trabalhou nele até a sua morte, em 1938, tendo deixado várias versões de 

alguns dos capítulos.  A obra, portanto, embora tenha sido finalizada por outrem e publicada como algo 

“acabado”, fechado (o que de fato não pode ser, visto que Stanislavski ainda não tinha se decidido sobre sua 

forma final), apresenta em todo caso reflexões ligadas ao último período de suas pesquisas.  



 

 

  54 

 

reserva dois capítulos para discorrer sobre o tempo-ritmo: no capítulo XI ele apresenta 

considerações sobre o que seria o tempo-ritmo no movimento e, no seguinte, expõe seus 

pensamentos sobre o tempo-ritmo no falar.   

Com este conceito, ele refere-se simultaneamente à idéia de velocidade 

(andamento), e à noção de ritmo.  A aglutinação das palavras “tempo” e “ritmo” chama a 

atenção para o fato de que todo ritmo só existe concretamente em sua relação com um tempo 

específico, e é só por meio dessa relação que ele obtém um sentido mais definido.37   

Embora tente explicar os conceitos de tempo e ritmo separadamente, Stanislavski 

em nenhum momento esclarece porque usa o termo duplo, nem o que ele significa.  Podemos 

deduzir que sua preferência em usar o termo tempo-ritmo ao invés de simplesmente, ritmo, se 

justifique porque, na performance do ator (em exercícios ou numa encenação), é importante 

poder referir-se precisamente ao ritmo do ator sempre situando a  velocidade (tempo) 

empregada.38  No entanto, o uso do termo duplo pode ter também uma outra explicação: ao 

referir-se sempre a tempo-ritmo, Stanislavski se desobriga a especificar quando está 

mencionando apenas as pulsações que definem um andamento (logo, o tempo) e quando quer 

chamar atenção para o ritmo como agrupamento de valores de diferentes durações.39  Mesmo 

assim, há momentos nos capítulos sobre tempo-ritmo em que ele inadvertidamente usa o 

termo ritmo ao invés de tempo-ritmo, simplesmente, creio eu, por falta de rigor conceitual. 

                                         
 
37 Qualquer movimento pode ser qualificado em termos de tempo, ou velocidade, pois ocorre sempre dentro do 

tempo.  Quanto ao sentido, basta imaginar um mesmo gesto realizado em velocidades diferentes: um gesto feito 

lentamente terá um significado essencialmente diferente do mesmo gesto feito com rapidez.  Ele trará sensações 

distintas para o espectador, indicando-lhe detalhes sobre o estado interno da pessoa que o produziu, e/ou 

informando-lhe sobre o contexto em que tal gesto foi produzido.  A mesma coisa vale para as frases de um texto 

ou para uma frase musical.  
38 Segundo Eugênio Kusnet, “já que os dois, - o tempo e o ritmo – não podem existir em separado (a não ser em 

teoria), Stanislavski, no seu trabalho em teatro, sempre usou o termo único – tempo-ritmo – frisando com isso a 

absoluta necessidade de nunca separar esses dois fatores na sua aplicação em teatro” (Kusnet, 1987: 84). 
39 No caso do ritmo vinculado à “Métrica Ocidental”, esses valores consistem em divisões e/ou somas da 

duração da pulsação. 
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As tentativas de definição de tempo e de ritmo constantes no livro A construção 

da personagem empreendidas por Stanislavski através do professor Tórtsov40 são confusas e 

problemáticas para leigos e mesmo para não leigos, pois não apenas partem de conhecimentos 

musicais específicos tais como unidades e compassos, como também estão, de fato, mal 

formuladas.  Eis essas definições: tempo: “é a rapidez ou lentidão do andamento de qualquer 

das unidades previamente estabelecidas, de igual valor, em qualquer compasso determinado”.  

Ritmo: “é a relação quantitativa das unidades – de movimento, de som – com o compasso 

determinado como unidade de extensão para certo tempo e compasso” (Stanislavski, 1983: 

208).  O próprio Stanislavski brinca com a dificuldade das definições quando coloca o 

professor perguntando aos alunos se eles entenderam e esses respondem que não, que não 

tinham entendido nada.  

O mais grave, porém, é que essas definições só entendem o ritmo vinculado a um 

compasso, o que pressupõe a existência de um metro que regulariza o tempo e o reduz a 

batidas isócronas (pulsações), subentendidas no desenho rítmico.  Isso gera uma contradição 

entre a tentativa de Stanislavski em definir os conceitos e o seu discurso posterior, que 

entende que o ritmo pode desvincular-se da métrica.   

 

2.2.4 – O conceito de tempo-ritmo e o problema da métrica 

 

É facilmente perceptível, através da leitura dos dois capítulos mencionados acima, 

que as definições de tempo e ritmo elaboradas por Stanislavski são limitadas por um contexto 

métrico, mas que sua percepção do tempo-ritmo no teatro – ligando-o à prosa e aos 

movimentos corporais não estilizados – distancia-se dele.  É importante observar que 

                                         
 
40 Personagem criado por Stanislavski, espécie de alter-ego, que figura nos livros A preparação do ator e A 

construção da personagem. 
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Stanislavski não usa o termo tempo-ritmo apenas para qualificar movimentos ordenados, mas 

o utiliza também para referir-se a qualquer espécie de movimento, mesmo aqueles que não 

apresentam a menor regularidade: é o caso do exercício em que Tórtsov pede aos alunos que 

marquem o tempo-ritmo de diversas situações imaginárias, como a de um viajante que vai 

partir para uma viagem de trem, por exemplo.41  

Portanto, embora não consiga definir ritmo para além das barras de compasso, 

Stanislavski acredita que pode-se falar em ritmo fora da regularidade isócrona dada pela 

metrificação.  No capítulo em que expõe seus pensamentos sobre o tempo-ritmo no falar, ele 

adverte: 

 

Não se esqueça de que a prosa não pode ser escandida assim como os 

movimentos comuns do corpo não podem ser dançados.  A coincidência rítmica 

não pode ser rigidamente regular, ao passo que nos versos e nas danças ela é 

cuidadosamente preparada de antemão.  As pessoas dotadas de um maior senso 

rítmico conseguem obter coincidências de acentuação mais numerosas.  As que 

não têm esse senso tão bem desenvolvido consegui-lo-ão com menos freqüência.  

(...) 

Na prosa, bem como na poesia e na música, existe o tempo-ritmo.  Mas na 

linguagem comum, ele ocorre acidentalmente.  O tempo-ritmo da prosa é misto: 

uma frase pode ser dita com um ritmo e a frase seguinte com outro 

completamente diferente.  Uma frase é longa, outra curta e cada qual terá o seu 

ritmo peculiar (Stanislavski, 1983: 253, grifos meus).  

 

Tendo admitido que, tanto na prosa como em movimentos corporais “comuns” 

(que “não podem ser dançados”), o tempo-ritmo não deva ser necessariamente regular, ainda 

assim Stanislavski almeja que os atores consigam o máximo de “coincidências de 

acentuação”.  Isso significa trabalhar o texto (também poderíamos nos referir ao corpo, mas 

aqui ele fala especificamente do texto) fazendo com que as sílabas acentuadas recaiam a 

                                         
41 Cf. Stanislavski, 1983: 219. 
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intervalos regulares.42  O uso consciente de pausas de duração variada contribui para esse 

fim: 

 

No palco, a nossa linguagem em prosa pode se aproximar até certo ponto da 

música e dos versos, quando as acentuações das palavras recaem constantemente 

na mesma batida que um acento de um determinado ritmo. (...) As pausas comuns 

e as pausas respiratórias na poesia e na prosa têm enorme importância não só 

como partes componentes da linha rítmica mas também porque representam um 

papel significativo e importante na própria técnica de criar e controlar o ritmo.  

Ambos os tipos de pausa possibilitam a coincidência das acentuações dos ritmos 

de fala, de ações e de emoções, com os acentos da contagem interior de batidas 

do ator (Stanislavski: 1983: 254).43 

 

Esse trabalho, sem dúvida alguma, reforça o lado plástico do texto. Stanislavski 

descobre, porém, uma outra razão para que os atores adquiram senso de tempo e ritmo, razão 

essa que fará com que os exercícios de tempo-ritmo possam ser incluídos sem muito 

estranhamento dentro de seu Sistema: trata-se da percepção de uma estreita relação 

estabelecida entre o tempo-ritmo e o sentimento.  

 

2.2.5 - Tempo-ritmo: elo entre o fazer e o sentir 

 

Segundo Stanislavski, o trabalho consciente e mesmo inicialmente mecânico com 

o tempo-ritmo na ação pode trazer de modo direto e imediato o sentimento adequado às 

circunstâncias, fornecendo diferentes sensações ao ator e estimulando sua imaginação.  Nos 

capítulos em que discorre sobre o tema, Stanislavski não propõe exercícios específicos para o 

desenvolvimento do ritmo e da musicalidade do ator; a maior parte dos exercícios que 

descreve tem por objetivo principal experimentar essa interação entre o tempo-ritmo, que 

                                         
42 Esse trabalho visa, portanto, a acentuação métrica.  Em exercícios, Stanislavski usa inclusive o metrônomo 

como guia. 
43 Essas afirmações de Stanislavski coincidem com as regras mencionadas por Nelms e citadas no capítulo 1, p. 

20. 
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pode ser apreendido exteriormente e controlado através da técnica, e a esfera dos sentimentos 

e da imaginação.  Como exemplo posso citar o exercício da bandeja, descrito no capítulo 

sobre tempo-ritmo no movimento.44   

Nesse exercício, uma bandeja é entregue a um ator, contendo alguns objetos.  

Este deve levá-la e depois entrar em cena, distribuindo os objetos entre os que assistem, 

sempre tentando sincronizar seus passos e gestos ao andamento marcado por um metrônomo 

manipulado pelo instrutor.  Kóstia, o dedicado aluno criado por Stanislavski para descrever o 

processo de aprendizado do ator, realiza este exercício em vários tempos-ritmos diferentes.  

Da primeira vez, o tempo-ritmo é extremamente lento e regular, marcando uma pulsação, o 

que leva Kóstia a imaginar as seguintes circunstâncias enquanto realiza a ação: é um 

presidente de um clube esportivo que participa de uma cerimônia pomposa na qual deve 

distribuir faixas e prêmios.  O ar grave da cerimônia justifica seu tempo-ritmo bem lento, ao 

mesmo tempo em que é parcialmente gerado por ele.45  Na segunda etapa, o tempo-ritmo 

continua regular, mas quatro vezes mais rápido; Kóstia imagina-se um mordomo distribuindo 

taças de champanhe a ilustres convidados.  O tempo-ritmo é então novamente acelerado, 

dobrando de velocidade; isso faz com que ele passe a agir como um garçom de bar de estação, 

cuja tarefa é atender todos os passageiros de um trem, numa parada rápida: “Eu corria 

furiosamente para todos os lados, com pratos de comida para todo o mundo” (Stanislavski, 

1983: 225).   

Em seguida, ele passa a subdividir regularmente a pulsação do metrônomo, ora 

sim, ora não, intercalando valores de um tempo com valores de meio tempo.  Desta forma, a 

                                         
44 Cf. Stanislavski, 1983: 223–6. 
45 A princípio, Kóstia deveria encontrar uma justificativa para estar realizando cada gesto e cada movimento tão 

lentamente; a partir do momento em que descobriu, enquanto executava o exercício, que o tempo-ritmo 

lentíssimo lhe dava uma sensação de extrema cerimônia, pôde imaginar a circunstância da entrega de prêmios.  

Por isso, pode-se dizer que ao mesmo tempo em que o tempo-ritmo é justificado pela circunstância, esta, por sua 

vez, foi gerada pelo tempo-ritmo.  O ator deve apenas completar, com sua técnica e criatividade, essa imagem 

intuída através da sensação rítmica.  
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pulsação é quebrada, o que leva Kóstia a um “clima de desorientação, desajeitamento, falta de 

confiança” (Stanislavski, 1983: 226).  Dobrando a velocidade dos valores fracionários, que 

passam a valer ¼ de tempo, Kóstia avalia: “meu sentimento de insegurança aumentou 

fortemente.  Tudo parecia cair das minhas mãos, eu tentava segurar os pratos enquanto eles 

escorregavam dos meus dedos.  Será que estou bêbado?” (Stanislavski, 1983: 226).   

O exercício é então repetido em ritmo sincopado,46 causando as sensações de 

agitação, nervosismo, incerteza, hesitação: “Esse estado sugeria as imaginações mais tolas 

como base para nossas ações.  Apesar disso, eu acreditava inteiramente nelas.  Ocorreu-me, 

por exemplo, que o champanha estava envenenado”  (Stanislavski, 1983: 226).   

No fim dessa seqüência de exercícios, Stanislavski, através do aluno Kóstia, faz a 

seguinte observação: “O tempo-ritmo (...) é capaz não só de sugerir, intuitiva, direta e 

imediatamente, sentimentos adequados e de despertar a sensação de que estamos 

experimentando aquilo que fazemos, mas também ajuda a despertar nossa faculdade criadora” 

(Stanislavski, 1983: 226).  O objetivo de Stanislavski com esse tipo de 

“exercício-improvisação” não é o de que o ator apresente precisão e plasticidade em seus 

movimentos ou fala;  sua meta é a de que ele perceba que a qualidade rítmica aparente nos 

movimentos - e mesmo nas pausas, conforme veremos a seguir -, vincula-se diretamente à sua 

disposição interior e às suas intenções, atiçando sensações e imaginação e criando a imagem 

de sentimentos.  Quanto mais o  ator deixa-se levar pelo ritmo ouvido (ou imaginado), mais 

facilmente ele cria esse vínculo e pode ter a sensação de que de fato experimenta aquilo que 

está fazendo – ou que pensa estar fazendo – em cena.  Todos os exercícios descritos neste 

capítulo do livro de Stanislavski perseguem este mesmo objetivo. 

E como se dá o tempo-ritmo nas pausas e nos muitas vezes incômodos momentos 

de imobilidade em que o ator deve apenas permanecer ali, no palco, parado, sem se mexer 
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nem falar? Para Stanislavski, há tempo-ritmo sempre que há movimento, mesmo quando o 

movimento é apenas interior: “ouçam como suas emoções tremem, palpitam, disparam, são 

movidas dentro de vocês.  Nesses movimentos invisíveis se ocultam todo tipo de toques, 

lentos e rápidos, e, por conseguinte, tempos e ritmos” (Stanislavski, 1983: 222).  No entanto, 

se, em determinada cena, o ator, que deve permanecer parado e mudo, não se conectar com 

suas intenções e sensações, o tempo-ritmo se esvai.  Uma passagem famosa do livro de 

Toporkov, ator e encenador que trabalhou com Stanislavski em seus últimos anos de vida, 

registra a perplexidade do discípulo ante a crítica do mestre: “Stanislavski persistiu: ‘você não 

está em pé no ritmo correto!’ Ficar em pé no ritmo! Como – ficar em pé num ritmo! Andar, 

dançar, cantar no ritmo – isso eu podia entender, mas ficar em pé!” (Toporkov, 1979: 62). 

Nesse caso, o que faltava a Toporkov era simplesmente não deixar-se estar à toa, mas 

permanecer atento aos seus objetivos.  Feito isso, uma qualidade energética específica em sua 

postura - o “ritmo correto”-, pôde ser observada. 

Creio que vale a pena ressaltar, embora não seja minha intenção discorrer sobre o 

desenvolvimento do método de interpretação de Stanislavski, que suas idéias sobre a 

utilização do tempo-ritmo pelo ator estão ligadas a uma mudança significativa em seu 

pensamento.  De fato, nos últimos anos de sua vida, Stanislavski, como incansável 

experimentador, reorientou suas buscas com relação ao método de aproximação entre o ator e 

o personagem.  Aos poucos foi criando o que ele chamou de método das ações físicas, e que 

substituiu a idéia de que toda a criação do ator tivesse de partir da interioridade do 

personagem e do ator.47  Segundo Mel Gordon,  

 

o método de ações físicas foi baseado numa simples descoberta que Stanislavski 

pegou emprestada de Chekhov e dos discípulos de Vakhtangov (que, por seu 

                                                                                                                               
46 Cf. o termo “síncope” no Glossário. 
47 Essa interioridade pode ser entendida como a análise dos desejos e sentimentos do personagem, por um lado e, 

por outro, a busca de uma identificação com este, muitas vezes recorrendo ao uso da chamada memória afetiva, 

recurso em que o ator procura lembrar-se de algo que produza nele sentimentos análogos aos do personagem. 
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turno, era influenciado por Meyerhold): toda ação física é psicofísica.  Isso 

significa que o sentimento interno e a identificação com o personagem podem ser 

estimulados através do movimento puro, ação e ritmo (Gordon, 1988: 208, grifos 

meus).   

 

É o que se percebe nesta afirmação de Stanislavski via Tórtsov:  

 

Quando um ator acerta intuitivamente na percepção do que está sendo feito e dito 

em cena, o tempo-ritmo correto estará sendo criado espontaneamente.  Ele 

distribuirá as quotas de palavras acentuadas e não acentuadas e os pontos de 

coincidência.  Se isto não ocorrer, a gente não tem outro recurso senão o de 

determinar o tempo-ritmo por meios técnicos, adotando o modo comum de agir, 

de fora para dentro.  Para isto, devemos bater para nós mesmos o ritmo 

necessário (Stanislavski, 1983: 223).   

 

Ou seja: o simples fato de “bater” um ritmo pode levar o ator a encontrar a 

adequação de sua atuação ao sentido da cena.48  Porém, sua euforia mostra-se maior quando 

fala da possibilidade real de fazer nascer o sentimento através de um meio tão direto e 

controlável como o tempo-ritmo:  

 

Isso nos possibilita aceitar o fato de que o tempo-ritmo, quer seja criado 

mecânica, intuitiva ou conscientemente, atua deveras sobre a nossa vida interior, 

os nossos sentimentos, as nossas experiências interiores.  

(...) 

Se vocês examinarem atentamente o que estou dizendo, compreenderão toda a 

extensão do que descobrimos.  É importantíssimo.  Estamos considerando o 

efeito direto ou, às vezes, apenas mecânico, do tempo-ritmo externo sobre os 

nossos sentimentos caprichosos, arbitrários, intratáveis, tímidos; sobre os 

sentimentos que não se sujeitam a nenhuma ordem, que fogem assustados diante 

da mais ínfima exibição de força, para os mananciais inacessíveis de nossos 

seres; esses mesmos sentimentos que até agora só conseguimos atingir por meios 

indiretos magnéticos.  Eis que de repente encontramos um meio de abordagem 

direta, imediata! (Stanislavski, 1983: 266-7, grifos meus). 

 

                                         
48 A adequação ao sentido da cena pressupõe que a cena – que é pensada, quase sempre, a partir do texto – 

possua um sentido anterior ao qual o jogo do ator (e, consequentemente, o tempo-ritmo proposto por ele) deva se 

adequar.  Esta concepção, embora ainda aceita pela maior parte das pessoas que lidam com teatro, vem sendo 

contestada pela teoria e prática contemporâneas.  Tocarei neste assunto novamente no capítulo 3 desta 

Dissertação.  
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O que se depreende disso tudo é que há uma interação contínua e criativa entre o 

aspecto material do ritmo e a mente imaginativa do ator, sendo que um elemento está sempre 

realimentando o outro, concorrendo assim para o envolvimento total do ator.49  

                                         
49  Não devemos nos esquecer, no entanto, que Stanislavski também prezava a contribuição plástica do 

tempo-ritmo para o trabalho do ator.  Referindo-se à montagem de uma ópera durante o tempo em que trabalhou 

com atores-cantores do Teatro Bolshói ele comenta: “Tenho de confessar, entretanto, que nessa cena os atores de 

ópera mostraram-se superiores a nós, artistas dramáticos mais competentes, apesar de terem ensaiado muito 

menos do que nós desse teatro costumamos ensaiar.  Qual seria o segredo? O tempo-ritmo deu colorido, maciez, 

forma, flexibilidade a uma cena que noutros aspectos era desigual.  O tempo-ritmo deu aos cantores um toque 

magnífico de clareza, fluência, acabamento, plasticidade e harmonia.  O tempo-ritmo ajudou os artistas, cuja 

psicotécnica ainda não era muito avançada, a terem uma percepção e domínio verdadeiros dos aspectos interiores 

de seus papéis” (Stanislavski, 1983: 240, grifos meus). 
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2.2.6 – As dificuldades na aplicação do tempo-ritmo  

 

Vimos que Stanislavski muito se interessou pelas relações diretas e imediatas 

entre o tempo-ritmo, ferramenta que pode estar sob o controle do ator, e as imagens, as 

emoções, os sentimentos, que no mais das vezes escapam ao seu controle.  No entanto, nada 

se falou ainda sobre como conseguir tal controle sobre o tempo-ritmo.  A bem da verdade, 

Stanislavski faz pouquíssimas sugestões sobre como dominar o tempo-ritmo.  Ele discorre 

sobre como é importante perceber os tempos-ritmos certos de um papel e mesmo de toda uma 

peça, mas admite falta de recursos: 

 

Por certo é desnecessário provar-lhes que os métodos da psicotécnica seriam 

utilíssimos para nós no processo complicado e fugidio de determinar os 

tempos-ritmos certos para toda uma peça, ou um papel.  Mas não temos nesse 

campo nenhum meio psicotécnico exato, por isto o que realmente acontece, na 

prática, é o seguinte: o tempo-ritmo geral de uma produção dramática 

habitualmente cria-se a si mesmo por acidente, espontaneamente.  Se o ator, por 

algum motivo, tem o justo senso da peça e do papel (...), nesse caso ele viverá seu 

papel do modo certo e o tempo-ritmo adequado se estabelecerá por si próprio.  

Quando isso não ocorre, parece que não temos recurso.  Se tivéssemos uma 

psicotécnica adequada poderíamos recorrer a ela para fixar a base, primeiro de 

um tempo-ritmo exterior e, depois, de um tempo-ritmo interior.  Por meio deles 

seriam evocados os sentimentos propriamente ditos. (Stanislavski, 1983: 237). 

 

O problema, então, parece ter dois aspectos: Stanislavski identifica a dificuldade 

em determinar os tempos-ritmos corretos, que serviriam como referências para os atores e, em 

seguida, mostra não ter meios para fixar esta referência.  Por isso exclama, logo depois: “Sorte 

têm os músicos, os cantores, os dançarinos! Eles têm metrônomos, regentes de orquestra e de 

coro!” (Stanislavski, 1983: 237).  Aqui retornamos às preocupações de Appia: os dramaturgos 

não têm como registrar em suas peças o tempo e o ritmo com que devem ser executadas, e os 

diretores carecem de meios precisos para fixar os tempos e ritmos corretos.  O ritmo do 

espetáculo vai depender, então, da intuição dos atores e do trabalho sobre sua musicalidade, da 
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interação com o público e das referências rítmicas planejadas pelo encenador, tais como 

música, sonoplastia ou marcações rítmicas produzidas por elementos do cenário ou mesmo pela 

iluminação.   

Stanislavski imagina recursos externos – tais como um “regente elétrico”, 

composto por duas lâmpadas que, de dentro da caixa do ponto, piscariam em andamentos 

determinados, como forma de ajudar o ator a entrar no tempo-ritmo correto50-, mas também 

pensa em treinar os atores para terem uma referência interna de tempo-ritmo.  Para ele,  

 

Nossos atos são executados, o texto de nossos papéis é falado, de acordo com a 

contagem mental, o tempo, dos nossos metrônomos interiores individuais.  

Deixem, portanto, que suas sílabas e movimentos acentuados criem, consciente 

ou inconscientemente, uma linha ininterrupta de momentos, quando eles 

coincidirem com a sua contagem interior. (Stanislavski, 1983: 223, grifos meus). 

 

Stanislavski de fato recomenda que os atores utilizem esta contagem mental, 

“mais delicada” do que a contagem física (quando se marca o tempo através de batidas do pé 

ou pequenas contrações corporais).  No entanto, ele não especifica como usá-la, nem como 

coordená-la com todas as outras tarefas do ator, tais como prestar atenção nas falas e no jogo 

com os colegas, concentrar-se em suas intenções e subtextos etc.51  No fundo, “A melhor 

saída (...) é aprender a sentir o tempo-ritmo, como fazem os bons regentes de orquestra. (...) 

Se ao menos houvesse alguns atores dotados de um senso de tempo-ritmo tão absoluto como o 

dos regentes! Imaginem só o que se poderia obter deles!” (Stanislavski, 1983: 239, grifos 

meus).  E o que se poderia obter deles? Ele mesmo responde, quando diz que “até mesmo um  

ou dois atores podem atrair todos os demais e a peça toda com eles” (Stanislavski, 1983: 240).  

Mas para tanto é necessário que pelo menos esses atores desenvolvam seu senso rítmico e sua 

musicalidade. 

                                         
50 Cf. Stanislavski, 1983: 242 e Ripellino, 1996: 89.   
51 Cf. Stanislavski, 1983: 231-3. 
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Sem ter dado muitos conselhos sobre como desenvolver a musicalidade dos 

atores, Stanislavski deixa ao menos uma sugestão em A construção da personagem: “na sua 

opinião [de Tórtsov, logo, de Stanislavski], os atores deveriam reunir-se antes das 

representações e durante os intervalos para fazer exercícios com música, de modo a lhes 

inspirar as pulsações corretas de tempo-ritmo (Stanislavski, 1983: 243). 

Embora o mestre russo não tenha deixado registrada uma técnica específica para o 

desenvolvimento rítmico, ele próprio demonstrava a seus alunos e discípulos o quanto 

dominava esse aspecto da arte de atuar.  Para isso, basta nos determos nas declarações de 

Toporkov sobre seu mestre, após uma demonstração em que Stanislavski fazia uma mesma 

cena usando, a cada vez, um tempo-ritmo diferente: 

 

Eu vi a mestria, eu vi a técnica, a técnica tangível de nossa arte.  Ele dominou 

tudo isso graças ao trabalho persistente consigo mesmo.  

(...) 

Eu mesmo não podia fazer nada ainda, mas compreendi que se tratava de algo 

muito importante no nosso trabalho, e eu senti que com o tempo seria possível 

dominá-lo completamente; aqui eu vi algo similar aos exercícios ou estudos de 

técnica musical (Toporkov, 1979: 63-4, grifos meus). 

 

Encantado com as possibilidades técnicas e formais do tempo-ritmo, por um lado, 

e o seu vínculo direto com os sentimentos, por outro, Stanislavski valoriza o domínio do 

tempo-ritmo como um meio de conjugar, no ator, o acabamento plástico e “a verdadeira 

sensação de viver o seu papel” (Stanislavski, 1983: 267).  O tempo-ritmo torna-se assim uma 

ferramenta de trabalho capaz de oferecer ao ator vitalidade e plasticidade.  
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2.3 – A musicalidade de Meyerhold  

 

O ator e encenador russo Vsiévolod Meyerhold (1874-1940) foi um dos principais 

opositores do Teatro de Arte de Moscou, embora tivesse iniciado sua carreira como ator 

justamente neste teatro, do qual fez parte de 1898 a 1902.  Embora tenha se desiludido com 

os métodos e a estética naturalista do Teatro de Arte - seduzido que estava pelo movimento 

simbolista no início do século XX -, Meyerhold continuou nutrindo um profundo respeito por 

Stanislavski.  As divergências entre eles eram muitas e bastante consideráveis, mas 

Stanislavski foi, de fato, seu único mestre, e a pessoa que o acolheu quando foi perseguido 

pela política de Stálin, que o deixou sem teatro e sem trabalho em 1938.52  

A imagem mais comum que se tem de Meyerhold é a de que ele foi um  radical 

da encenação, que, sempre numa alardeada busca pela teatralidade, supervalorizou a 

expressão corporal, trazendo para o palco e para o treinamento dos atores acrobacias e toda 

uma série de exercícios corporais criados por ele e reunidos sob o nome de Biomecânica.  Só 

mais recentemente, com a reabilitação de Meyerhold e a abertura dos arquivos sobre o 

encenador, têm surgido numerosas pesquisas que abordam também outras características de 

seu trabalho.  Uma dessas características, tão marcante que é mencionada em várias dessas 

pesquisas, é a extrema musicalidade de Meyerhold, tema especialmente abordado na terceira 

parte do minucioso estudo feito por Béatrice Picon-Valin para o volume 17 da coleção Les 

voies de la création théâtrale.53  

Consciente da importância do ritmo e da dinâmica no teatro, Meyerhold  buscava 

realizar espetáculos que soassem para olhos e ouvidos do público como sinfonias, onde 

                                         
52 Infelizmente Stanislavski veio a falecer logo depois, e, em 1939, Meyerhold é preso pelo Partido, sendo 

fuzilado em 1940. Durante 15 anos qualquer menção ao nome do grande encenador foi suprimida, chegando a 

falar-se de seus espetáculos sem mencionar sua autoria (Cf. Dias, 1999:45).  
53 PICON-VALLIN, Béatrice.  Meyerhold.  Paris : CNRS, 1990.  Coleção Les Voies de la création théâtrale, 

v. 17, p. 250-383 (a terceira parte chama-se Teatro e Música) . 
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gestos, movimentos, vozes, sons, ruídos, música, silêncios, luzes e cores vibrassem segundo 

as leis da composição musical.  Tendo estudado violino em boa parte da sua infância e 

adolescência, conhecedor da teoria musical e estudioso das regras de composição musical, 

Meyerhold via na encenação uma oportunidade para compor com materiais tão diversos 

quanto o corpo do ator, sua voz, as palavras de um texto e as notas de uma música, a luz, o 

elemento cenográfico, os adereços, os figurinos.  O movimento era seu principal material de 

trabalho; as composições musical e pictórica, os princípios ordenadores  desse movimento. 54   

 

2.3.1 – O diálogo com o pensamento de Appia: experimentação e superação 

 

Meyerhold foi um encenador extremamente fértil, tendo realizado uma obra 

heterogênea ao trilhar vários caminhos sempre em busca de um teatro teatral, que não 

intentasse reproduzir a vida, mas que reinventasse as convenções artísticas fundadoras de sua 

linguagem.  Após um primeiro período de experimentações teatrais a partir sobretudo de 

peças  simbolistas – primeira fase de seu trabalho, quando criou o termo “Teatro de 

Convenção Consciente” - , Meyerhold foi encarregado da direção de dois teatros imperiais em 

São Petersburgo: o Aleksandrinski, teatro onde eram apresentadas peças dramáticas, e o 

Mariinski, onde se encenavam óperas.   

Para montar, pela primeira vez em sua carreira, dramas musicais, como Tristão e 

Isolda, de Wagner, e Orfeu, de Gluck, Meyerhold recorreu principalmente aos textos de 

Appia.  Em um artigo sobre a encenação de Tristão e Isolda, realizada em 1909, percebe-se 

                                         
54  Picon-Vallin afirma que Meyerhold fundou “a arte da cena, em seguida a Appia e Craig (...) sobre a 

especificidade do teatro que é o movimento” (Picon-Vallin, 1990: 15).  De acordo com a autora, Meyerhold vai 

organizar seus espetáculos, especialmente a partir de O inspetor geral, tendo como base a pintura – para criar 

composições no espaço – e a música – para compor no tempo.  O movimento e a pausa devem, pois, seguir 

princípios picturais e musicais.  A música e a pintura formam uma “união indissolúvel que engendra a categoria 

espaço-temporal essencial do ritmo, forma do movimento que se constitui a partir da medida simultânea do 

tempo e do espaço” (Picon-Vallin, 1990: 341). 
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o quanto Meyerhold assimilou as idéias de Appia e as adotou como suas.55  Seguindo a lição 

do suíço, Meyerhold afirma que a encenação deve se fundar na música, não no libretto.  

Deste modo, os gestos e movimentos dos atores, primeira etapa da encenação, devem advir da 

partitura musical.  Também como Appia, Meyerhold liga a música ao mundo das emoções e 

afirma que “o mundo da alma só pode ser revelado através da música e, inversamente, só a 

música possui o poder de revelar o mundo da alma em toda sua plenitude” (Meyerhold, 1973: 

128).  Esta mesma música, única a revelar o mundo da alma, é o elemento que concretamente 

vai determinar  

 

a duração de tudo o que se passa na cena, propiciando um ritmo que nada tem 

em comum com o mundo cotidiano.  A vida da música não é a da realidade 

cotidiana (...).  Toda a essência do ritmo cênico se opõe à da realidade, da vida 

cotidiana (Meyerhold, 1973: 129, grifo meu). 

 

Ainda seguindo as idéias de Appia, Meyerhold inicialmente só compreende o jogo 

do ator do drama musical em sincronismo com a música.  Em suas palavras,  

 

É necessário que este ator compreenda a essência da partitura e traduza todas as 

delicadezas do desenho orquestral para a linguagem do desenho plástico. (...) 

Como o cenário que lhe é co-harmônico, como a música que lhe é co-rítmica, o 

homem torna-se ele próprio obra de arte (Meyerhold, 1973, 130). 

 

No entanto, essa concepção vai se transformar bastante ao longo de sua vida 

artística ao ponto de, na encenação da peça O professor Bubus (1925), de Faiko, Meyerhold 

orientar os atores para não se deixarem levar pelo ritmo da música.  Segundo Picon-Vallin, 

os atores de Bubus não deviam se deslocar “nem sob a música como em [Eleonora] Duncan, 

nem com a música como o queria Dalcroze, mas sobre a música, sem buscar realizá-la 

                                         
55  Ignoro onde este artigo foi publicado pela primeira vez; mas em 1913, Meyerhold lançou um livro 

denominado Do teatro, uma coletânea de artigos seus, na qual este foi republicado.  Ele pode ser encontrado em 

MEYERHOLD, Vsiévolod.  Ecrits sur le théâtre. Trad. Béatrice Picon-Vallin.  Lausanne: La Cité - L’Age 

d’Homme, vol. 1, p. 125-142. 
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plasticamente, sem submissão às partes fortes e fracas do compasso” (1990: 259).56  No 

entanto, o ritmo musical continuou a ser uma referência para os movimentos dos atores; a 

diferença é que eles deveriam cumprir um papel mais ativo, como se fossem instrumentos 

musicais adicionados à música com a função de estabelecer contrapontos.  

A partir de então, Meyerhold vai utilizar cada vez mais o princípio de composição 

polifônica em montagens posteriores, como O inspetor geral, de Gógol (1926), A dama das 

camélias, de Dumas Filho (1934) e A dama de espadas, de Púchkin (1935).  Além de 

superar o sincronismo inicial, Meyerhold vai também além de Appia quando trata todos os 

elementos da cena como agentes de musicalidade.  Assim, se nos dramas musicais e no 

tempodrama57  ele podia ater-se à música para dar as referências rítmicas aos atores, em 

peças como O inspetor geral e A dama das camélias a música só surgia em momentos 

determinados, o que não impede que esses espetáculos tenham sido estruturados sobre um 

princípio musical.  Pelo contrário, Meyerhold construiu essas encenações como verdadeiras 

sinfonias e, para conseguir precisão rítmica, teve de encontrar outros meios que não o ritmo 

da música.  Mas sobre isso falarei mais adiante.  Fiquemos agora com uma declaração desse 

grande encenador, que mostra, ao mesmo tempo, sua filiação e sua superação com relação à 

Appia: 

 

Eu trabalho dez vezes mais facilmente com um ator que ama a música.  Deve-se 

habituar os atores à música desde a escola.  Todos eles gostam quando se utiliza 

uma música ‘para a atmosfera’, mas são raros os que compreendem que a música é 

o melhor organizador do tempo no espetáculo.  O trabalho do ator é, para usar uma 

imagem, seu duelo com o tempo.  E aqui, a música é o seu melhor aliado.  Ela pode 

nem ser ouvida, mas deve se fazer sentir.  Eu sonho com um espetáculo ensaiado 

sobre uma música e realizado sem música.  Sem ela e com ela: porque o espetáculo, 

                                         
56 Meyerhold não escapou, porém, da influência da Rítmica de Dalcroze: Segundo Picon-Vallin, ele “utiliza a 

rítmica dalcroziana cujo ensino é difundido a partir do Instituto do Ritmo fundado em Petrogrado.  A rítmica é 

uma matéria de estudo do movimento entre outras, ao lado do boxe, da esgrima, da acrobacia, da dança” 

(Picon-Vallin, 1990: 117).  No entanto, como em seus espetáculos “recusa toda concordância entre a música e o 

gestual, toda submissão estreita do movimento à música, toda repetição do sonoro no visual” (Picon-Vallin, 

1990: 117), Meyerhold só é favorável ao uso da Rítmica ao nível do treinamento do ator. 
57 Expressão criada por ele para classificar a montagem de O professor Bubus, que transcorria do início ao fim 

sobre uma base musical ininterrupta. 



 

 

  70 

 

seus ritmos serão organizados segundo suas leis e cada intérprete a portará em si.  

(Meyerhold apud Picon-Vallin, 1990: 378, grifos meus). 

 

2.3.2 – Os recursos musicais e rítmicos nos espetáculos de Meyerhold 

 

Na terceira parte do já citado estudo de Béatrice Picon-Vallin, a autora analisa 

especialmente dois espetáculos de Meyerhold bastante significativos do ponto de vista 

musical: O professor Bubus e O inspetor geral.  Em O professor Bubus, como já foi dito, 

a música contínua tocada ao vivo era uma referência precisa para os atores.  Segundo 

Meyerhold,  

 

Em Bubus, era fácil se representar, porque havia um fundo musical sobre o qual 

se criava uma atmosfera de certa autolimitação:58 você quer fazer uma pausa, 

mas a música o apressa.  Ou então, você quer se deixar levar pela livre 

improvisação, mas a encenação está construída de tal modo que se você romper 

algum elo, cairá numa situação sem saída, não há onde se meter.  As transições 

estão construídas de tal forma que se o primeiro passo for dado então será 

preciso dar também o segundo, o terceiro, também o quarto, e ir até o ponto final 

(in Cavalieri, 1996: 15-6).59 

 

 O espetáculo tinha por base temporal uma montagem de trechos musicais 

constituída de músicas para piano de Liszt e Chopin.  As relações entre os planos sonoro e 

visual eram organizadas prioritariamente pelo contraste: cena calma, música angustiada, cena 

tensa, música monótona.60 

A música podia completar um desenho inacabado da ação cênica, expressando o 

que não havia sido dito pelo personagem.  A interioridade do personagem era desvelada 

através das interações entre os discursos, os comportamentos e a música.  Desta maneira, a 

                                         
58 O termo autolimitação, muito usado por Meyerhold, refere-se à consciência de limites, de regras para o jogo 

do ator. 
59 Este texto, que é a transcrição de um ensaio da peça O inspetor geral ocorrido em 20/10/25, foi traduzido, 

com mais 4 outros textos, por Arlete Cavalieri, e se encontra em seu livro O inspetor geral de Gógol / 

Meyerhold. 
60 Cf. Picon-Vallin, 1990: 260. 
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música também podia exercer o trabalho, geralmente a cargo do ator, de transmitir conteúdos 

emocionais.  Porém, se por um lado a música liberava o ator dessa tarefa, por outro, o 

obrigava a adquirir um controle severo, a manter referências precisas, a possuir uma 

virtuosidade de instrumentista, exigindo dele flexibilidade, leveza, rapidez nas mudanças de 

ritmo, transformando-o muitas vezes num dançarino.61   

Meyerhold queria um ator improvisador, que pudesse criar dentro de limites, 

sendo um deles o tempo.  Para ele, “Autolimitação e improvisação são as duas condições 

essenciais do trabalho do ator na cena.  Quanto mais complexa for a sua associação, mais 

perfeita será a arte do ator” (Meyerhold apud Picon-Valin, 1990: 383). 

A música, além de sublinhar o aspecto convencional do acontecimento teatral, 

permitia também  “destacar o tempo da representação como elemento significante” 

(Picon-Vallin, 1990: 260).  Essa idéia – a de que a combinação de tempos e/ou ritmos, por si 

só, é capaz de produzir sentidos – aparece também no verbete Energia do Dicionário de 

antropologia teatral: creio que vale a pena reproduzir aqui um pequeno trecho do livro 

Outubro no teatro, escrito em 1926 por Gausner e Gabrilovitch e citado pelo Dicionário:62 

 

O freamento63 dos ritmos em Bubus torna possível descobrir que a combinação 

de segmentos de tempo pode adquirir significado.  Assim nos foi oferecido um 

novo procedimento teatral de extrema importância. 

(...) 

Foi nesta ocasião que se revelou o ator do tempo, Okhlopkov (...).  Com seus 

segmentos longos e curtos, ele representa no tempo.  Deste modo ele construiu o 

papel do General Berkovetz em Bubus, que é feito dessas alternâncias.  

Reunidas, elas dão a impressão de sentimentos: ansiedade, alegria, desespero, 

luxúria.  A mímica é acrescentada somente como material auxiliar. 

(...) 

Assim, o general é chamado ao telefone.  Com um movimento brusco ele ergue a 

cabeça e olha o serviçal: oito segundos.  Sua face não tem expressão.  A 

duração da pausa revela a sua ansiedade.  Subitamente ele se levanta da cadeira 

                                         
61 Cf. Picon-Vallin, 1990: 383. 
62 Infelizmente o Dicionário não apresenta os dados bibliográficos completos da obra citada. 
63 Outro termo criado por Meyerhold, que indicava uma retenção no ritmo, por parte do ator, imediatamente 

antes que algo importante estivesse para ser dito ou feito: uma espécie de suspense que constituía o chamado 

pré-jogo.  
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e fica imóvel: dez segundos.  A tensão da ansiedade aumenta: catorze segundos.  

Ele cumprimenta lentamente: quinze segundos.  Desliza sua mão para dentro de 

seu dólman e retira-a rapidamente: quatro segundos.  O contraste entre o tempo 

lento da gradação precedente e a repentina descarga final (...) anunciam que a 

chamada foi desagradável (Gausner apud Barba, 1995: 90, grifos meus). 

 

Embora a descrição da cena seja um pouco confusa, é possível ver nas pausas 

descritas uma semelhança com as pausas de atmosfera de Stanislavski que, além de marcarem 

um ritmo, também produziam sentidos que não se encontravam nas palavras do texto.  Com 

toda certeza, porém, o tipo de atuação do ator meyerholdiano era de natureza completamente 

diferente da do ator stanislavskiano: se para o primeiro a duração da pausa era o mais 

importante, sendo a mímica apenas um complemento, para o segundo a mímica (jogo 

fisionômico e pequenos gestos) era indispensável.   

O inspetor geral, considerado como o espetáculo-síntese da obra 

meyerholdiana,64 foi, segundo Picon-Vallin, “um acontecimento na história das relações entre 

o teatro e a música.  E a idéia de um teatro musical, distinto das formas existentes, não vai 

mais parar de preocupar Meyerhold” que, a partir de então, passa a designar suas encenações 

como opus 65 (Picon-Vallin, 1990: 361). 

O inspetor geral foi claramente estruturado sobre um princípio musical: a 

polifonia.  Orquestrando tanto os elementos visuais como os sonoros, Meyerhold tornou 

simultaneamente audível o conjunto e cada voz que cumpre sua parte.  Em alguns momentos 

do espetáculo, porém, Meyerhold optou por utilizar também o contraste entre a intervenção 

coral e a atuação dos solistas (personagens em destaque), que se revezavam.66 

Para realizar uma composição polifônica – e não simplesmente superpor linhas ao 

acaso -, o encenador-compositor deve estar atento ao conjunto, percebendo os momentos 

                                         
 
64 Meyerhold disse: “Antes de O inspetor geral eu tinha dirigido pelo menos vinte espetáculos que constituíam 

o exame para O inspetor geral” (Meyerhold apud Ripellino, 1996: 301). 
65 Palavra que, originalmente, é usada para designar uma criação musical. 
66 Cf. Picon-Vallin, 1990: 130. 



 

 

  73 

 

certos para cada movimento, fala ou exclamação de cada ator, os tempos e ritmos de cada 

seqüência de ações, as ocupações do espaço a cada momento, etc.  Por isso a importância 

primordial atribuída ao domínio do ritmo e a preocupação de Meyerhold em salpicar o 

espetáculo com referências rítmicas que auxiliassem o trabalho do ator.   

As marcações eram minuciosas e contavam com vários expedientes, a começar pela 

“autolimitação espacial” imposta pelo encenador, através da representação sobre um 

praticável de pequenas dimensões atulhado de móveis e de pessoas, o que obrigava os atores a 

cuidar de cada mínimo gesto e, ao mesmo tempo, dispensava-os de perder tempo com grandes 

deslocamentos.  Em segundo lugar, havia a música (“autolimitação temporal”), referencial 

preciso que surgia em várias das cenas, algumas delas coreografadas em detalhes.  Em outras 

cenas, o ritmo era marcado pelos próprios atores, através de ruídos como o entrechocar de 

copos.  Finalmente, em determinadas cenas Meyerhold encarregou expressamente atores para 

cuidar da manutenção do ritmo.  É este, por exemplo, o caso do ator Temérin, que interpretou 

o médico Guíbner: no primeiro episódio ele deveria importunar o prefeito a todo momento 

com remédios, fazendo comentários em alemão, atrapalhando seu discurso.  Isso era usado 

para ajudar o prefeito a acelerar este discurso, pois, “na medida em que há um obstáculo, 

surge o desejo e a necessidade de eliminá-lo” (Meyerhold in Cavalieri, 1996: 49).  

Meyerhold tinha consciência da relatividade da percepção temporal por parte do 

espectador: ao justificar sua opção pelo ritmo mais lento na fala de dois personagens que, 

tradicionalmente eram apresentados como muito ágeis, ele declara: “Pode-se construir um 

texto de tal forma, dividi-lo com pausas, gestos, que mesmo diante de uma pronúncia suave, e 

até lenta, haverá no espectador uma atenção intensa, não será aborrecido e o texto parecerá 

fluir rapidamente.  Esta é uma lei cênica geral” (Meyerhold in Cavalieri, 1996: 43).  Ou seja: 

quando mantém o interesse do espectador, o lento pode ser percebido como rápido.   
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Ainda sobre a construção musical deste espetáculo, é importante observar que 

Meyerhold trabalhou com um procedimento da composição musical, chamado variação,67 

que, transposto para o teatro, teve o efeito de substituir “os elos lógicos da continuidade da 

intriga por elos associativos” (Picon-Vallin, 1990: 338).  Na terminologia meyerholdiana, 

esses momentos de variação eram chamados de pontes, pois ligavam personagens distintos ou 

momentos distintos através de repetições mais ou menos distantes no tempo.  Meyerhold 

construía variações a partir de réplicas, entonações, jogos de cena, fragmentos musicais, etc. 

 

2.3.3 – A musicalidade na formação e treinamento de atores 

 

Desde 1905, quando  montou A morte de Tintagiles, de Maeterlinck, no 

Teatro-Estudio,68 Meyerhold percebeu que, para criar um novo teatro, precisava de novos 

atores: os atores vindos do Teatro de Arte de Moscou não respondiam às suas demandas 

antinaturalistas.  A partir de 1913, ele conseguiu enfim fundar um curso para atores, que 

funcionou até 1916, sendo interrompido pela Revolução de 1917.  Depois disso, a partir de 

1921, voltou a preparar e treinar atores em oficinas estatais, e passou também a propor cursos 

de formação de encenadores.  Em todas essas experiências pedagógicas, Meyerhold 

mostrou-se extremamente preocupado com a formação musical de seus alunos, quer fossem 

atores ou encenadores.   

Em seu Estúdio, Meyerhold oferecia três cursos, dos quais só conduzia um: o de 

movimentos cênicos.  Os outros dois - declamação musical do drama e técnicas da commedia 

dell’arte – eram conduzidos por um músico e um estudioso da commedia dell’arte, 

                                         
 
67 Cf. capítulo 1, p. 6.   
68 O teatro-Estúdio foi fundado por Stanislavski, que encarregou Meyerhold de conduzi-lo na esperança de 

encontrar caminhos para a representação de dramas simbolistas. Por vários motivos a experiência não deu certo, 

tendo produzido apenas o espetáculo A morte de Tintagiles. 
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respectivamente.  No programa do curso de declamação musical do drama constava o 

seguinte: estudo das leis do ritmo e das melodias, aplicadas à leitura dos versos; ritmo e 

metro; semelhanças da duração dos compassos e da expressão; concentração de compassos; 

ruptura do tecido musical (pausas); expressividade dos intervalos; interpretação musical dos 

ritmos poéticos; notação dos versos através de signos musicais.69  O ator meyerholdiano não 

devia se descuidar da declamação, profundamente identificada com a música, regida pelas leis 

do ritmo e das melodias, mesmo com toda a ênfase corporal que o estudo das técnicas da 

commedia dell’arte vai propor.  

O curso de movimento cênico de Meyerhold trabalhava a improvisação corporal 

em sua relação com o espaço – partindo da premissa de que o ator deve sempre se adaptar ao 

lugar reservado para a sua atuação - e com o tempo, dado pela música.  O curso compreendia 

também o estudo do ritmo enquanto suporte dos movimentos: “a música constitui sempre o 

roteiro dos movimentos, esteja ela realmente presente, ou suposta, como cantarolada pelo ator 

que age em cena” (Meyerhold, 1973: 244). 

É interessante observar que no programa do estúdio para o ano letivo 1916-1917, 

consta que para obter o título de comediante do estúdio é preciso possuir musicalidade, 

qualidade que aparece em primeiro lugar, seguida de leveza corporal, aptidões miméticas, 

dicção clara, noções de prosódia e outras.  Meyerhold entendia que o aluno, para ter 

musicalidade, deveria “saber tocar um instrumento ou cantar” 70 (Meyerhold in Conrado, 

1969: 115).  

Como foi mencionado acima, com a revolução de 1917 o Estúdio Meyerhold teve 

suas atividades interrompidas, e o profícuo encenador só voltará a realizar suas 

                                         
69 Cf. Meyerhold, 1973: 243.  Gnessine, o professor de declamação, tentará fixar as entonações dos atores numa 

partitura para que estas possam ser repetidas sempre da mesma maneira; seu trabalho não resultará num modelo 

eficiente de notação: Meyerhold, até o fim de sua carreira, continuará experimentando meios de registrar não 

apenas entonações mas toda a mise-en-scène, sem nunca alcançar um método plenamente eficaz.  
70 Indicação colocada entre parênteses após a palavra musicalidade.  
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experimentações com atores em 1921, na Oficina Estatal Superior de Direção, quando inicia 

seus trabalhos sobre a biomecânica. 

O ator Igor Ilinski, que trabalhou com Meyerhold em espetáculos como O corno 

magnífico, de Crommelynck e A floresta, de Ostróvski, afirma que Meyerhold  “jamais 

formulou seu método biomecânico” (Ilinski, in Conrado, 1969: 157).  Em seu livro Sobre 

mim mesmo, publicado em 1961, o ator menciona que Meyerhold  era totalmente contrário 

ao “reviver” (memória afetiva) empregado por Stanislavski, e os exercícios biomecânicos, 

fundamentados nas teorias do americano W. James e do soviético Pavlov, procuravam 

capacitar o ator a expressar toda emoção a partir de seus movimentos, sem necessidade de se 

esforçar para sentir a qualquer custo. 71  Tendo se tornado posteriormente ator de um teatro 

realista (o teatro Mali), Ilinski considera que, no que tange à expressão das emoções através 

do movimento,  a biomecânica se assemelhava ao método de ações físicas de Stanislavski 

(Ilinski in Conrado, 1969: 158).  

A biomecânica constituía-se praticamente em uma série de estudos realizados a 

maior parte das vezes em duplas.  Estes estudos exigiam destreza física, precisão, 

concentração, atenção ao parceiro e ao grupo.  Eles lidavam diretamente com o senso rítmico 

e a musicalidade do ator, desenvolvendo-os.  Segundo Picon-Vallin, a biomecânica se 

assemelha à Rítmica dalcroziana “quando visa estabelecer uma comunicação rápida entre 

pensamento, vontade e força muscular, diminuir o tempo perdido entre a concepção dos atos e 

sua realização, procurar o esforço apropriado à necessidade” (Picon-Vallin, 1990: 117).  

Os estudos biomecânicos eram invariavelmente executados com música tocada na 

hora, e muitos trabalhavam com mudanças de andamento.  Segundo Sverdline, um dos atores 

de Meyerhold, “era como se nós repartíssemos nossos movimentos sobre a música.  Sem a 

                                         
71 A teoria periférica das emoções, de James, propõe que a emoção pode ser gerada a partir de um estímulo 

físico controlado pelo ator (o ato de correr vai gerar o medo, e não o contrário).  A reflexologia de Pavlov vê o 

comportamento humano como uma série de reflexos naturais ou condicionados. 
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ilustrar, nós vivíamos esta música” (Sverdline apud Picon-Vallin, 1990: 117).  No estudo 

biomecânico não há, porém, fusão do movimento e da música: cada um existe em sua esfera 

e, embora haja momentos de coincidência, a relação básica entre a música e o movimento é a 

de contrapontos livres.  Desta forma, o sincronismo dos ritmos musical e gestual, perseguido 

por Meyerhold na época da encenação de Tristão e Isolda, já não é mais desejável.   A 

música torna-se, assim, suporte para os movimentos, referência de tempo, mas o que rege sua 

relação com o movimento é um princípio de diálogo.  A biomecânica se apóia sobre ritmos 

musicais que auxiliam na criação e memorização do texto gestual, preparando o ator para o 

complexo trabalho musical que será desenvolvido em cena. 

Todo movimento biomecânico é concebido segundo o modelo da frase musical, 

constituindo “uma suíte de deslocamentos de uma precisão matemática que devem ser 

claramente distinguidos, o que não impede de modo algum a clareza do desenho de conjunto” 

(Picon-Vallin, 1990: 117).  Além disso, ao trabalhar sobre um fundo musical, o ator 

experimenta acelerações e ralentandos, legato e staccato, aprendendo a repartir seu material 

no espaço e no tempo, sem ter que necessariamente seguir o desenvolvimento da música, que 

deve ser um suporte maleável, mas indispensável, como a música escolhida pelo acrobata para 

seu número.72 

Em seus cursos para atores e diretores, além de oferecer aos estudantes as cadeiras 

de teoria elementar, solfejo, harmonia e contraponto, Meyerhold desenvolvia sua acuidade 

auditiva através de uma prática que os levassem ao “reconhecimento rápido e distinção de 

ritmos, do valor de curtos intervalos de tempo (minutos, segundos), sensibilidade aos 

movimentos acelerados ou ralentados, medida de pequenas variações de som em altura, 

tonalidade, em força, em ritmo” (Picon-Vallin, 1990: 117).  Essa informação, obtida por 

                                         
72 Meyerhold dizia que a música executada durante os números acrobáticos no circo tinha a função de auxiliar o 

acrobata a calcular o tempo, e que se tocassem um música diferente da que ele estava habituado, a consequência 

poderia ser fatal. (Cf. o texto Meyerhold fala - anotações feitas por A. Gladknov, no livro de Conrado, p. 196).  
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Picon-Vallin ao estudar o dossiê da Oficina Estatal Superior de Direção, prova que a 

musicalidade dos estudantes era desenvolvida não apenas nos exercícios biomecânicos, mas 

também em exercícios especificamente musicais, orientados totalmente para o fazer teatral.73 

Vimos, portanto, o quanto Meyerhold preocupava-se com a questão do ritmo e 

como suas concepções cênicas decorriam de sua musicalidade.  Isso é tão verdadeiro que ele 

chegou a declarar, em 1936, em discurso dirigido à Companhia de teatro “D-37” de Praga, 

que considerava sua formação musical como base de seu trabalho como encenador (Cf. 

Hormigon II, 1972: 292).  Em outra declaração, de 1938, dirigida a encenadores da 

“Sociedade teatral pan-russa”, ele disse: “Eu assisto a quase todos os concertos sinfônicos, 

mas jamais vi ali um encenador.  Se me perguntam: de onde extrai a seiva para entender os 

ritmos, o colorido, a mudança de ritmo, etc.? Direi que dos concertos” (Hormigon II, 1972: 

303). 

 

2.4 – Considerações finais 

 

Este capítulo expôs de que maneira alguns dos mais importantes pensadores e 

artistas do teatro que fizeram a transição do século XIX para o século XX se manifestaram 

com relação ao papel da música, do ritmo e, finalmente, da musicalidade no espetáculo teatral 

e/ou lírico.  Dos ideais de Wagner aos de Craig e Appia, passando por Dalcroze, Laban, 

Copeau, Ansermet e Pitoëff, chegou-se às reflexões vigorosas e solidificadas pela prática 

artística e pedagógica  de dois grandes ícones do teatro russo e mundial, Stanislavski e 

Meyerhold.   

Com exceção de Wagner, todos foram contemporâneos e iniciaram um diálogo – 

direto ou indireto – que, partindo da busca pelos elementos essenciais do teatro, lançou as 

                                         
73 O Dossiê encontra-se nos Arquivos Centrais de Arte e Literatura do Estado. 
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bases para discussões sobre a encenação enquanto arte, perguntando-se sobre o papel do ator, 

da música, do cenário e do texto e admitindo a estrutura rítmica do espetáculo baseada no 

movimento. 74   Depois deles, muitos ainda lançaram-se e continuam lançando-se em 

pesquisas semelhantes, partindo de suas reflexões e conquistas, mas de modo a preencher 

lacunas e inventar novos desafios.  Nomes como os de Jerzy Grotowski e Eugênio Barba, por 

exemplo, merecem ser lembrados como encenadores-pedagogos que apresentam em suas 

reflexões e métodos de treinamento uma preocupação com o desenvolvimento da 

musicalidade em geral e, especialmente, do senso rítmico de seus atores e alunos.    

                                         
74 É ainda interessante observar que, especialmente Craig, Appia, Stanislavski e Meyerhold sonhavam com a 

possibilidade de obter um rigoroso controle da cena teatral, sendo que para os três últimos este controle passava 

pela determinação e manutenção dos fatores temporais (ritmo, andamento, duração) do espetáculo.  Enquanto 

Appia acreditava que a música, por si só, podia impor este controle e Craig postulava a substituição do ator, tão 

imprevisível, pela supermarionete, utopias como o regente elétrico de Stanislavski ou a mesa de comando 

sonhada por Meyerhold (Ripellino, 1996: 265), que deveriam ser capazes de orientar os atores sobre o 

andamento a ser imprimido a cada momento do espetáculo, demonstram a necessidade, por parte dos 

encenadores, de remover o acaso das representações.  
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III. A OFICINA EXPERIMENTAL DE TEMPO-RITMO 

 

O ator ou dançarino é quem sabe como esculpir o 

tempo.  Concretamente: ele esculpe o tempo em 

ritmo, dilatando ou contraindo suas ações.  

Eugênio Barba 

 

3.1 - Apresentação:  

 

A Oficina consistiu num trabalho prático que me proporcionou experimentar diversas 

maneiras de colocar em cena elementos da musicalidade do ator.1  Colocar em cena remete a 

colocar em jogo e, por outro lado, a colocar em pauta: chamados à cena, tais elementos são 

levados a interagir, podendo ser identificados como objetos por um observador e tornar-se 

tema de um discurso.  Para tanto, utilizei procedimentos que de algum modo destacavam 

esses elementos dos outros aspectos da atuação.  Tais procedimentos, por terem sido 

inicialmente baseados nos relatos de Stanislavski, 2   foram genericamente denominados 

exercícios de tempo-ritmo.  Todos os exercícios realizados no âmbito da Oficina trabalharam 

um ou mais elementos de musicalidade, visando atingir determinados objetivos, sendo que 

por várias vezes precisei adaptar objetivos de acordo com a percepção de novos dados e a 

ocorrência de fatos imprevistos.  

O processo da Oficina foi registrado mediante gravações em vídeo e relatórios 

diários escritos pelos colaboradores e por mim.3  Os relatórios deveriam conter, além da 

descrição dos exercícios e das sensações causadas por eles, o registro de reflexões, dúvidas, 

                                                           

 
1 Chamo de “elementos da musicalidade do ator” todo e qualquer aspecto da linguagem musical que pode ser 

impresso ao trabalho do ator.  Os elementos mais trabalhados durante a Oficina foram o ritmo e a dinâmica, 

que envolvem noções como as de duração, andamento, intensidade, articulação, acento e pausa. 
2 Mais especificamente os já mencionados capítulos tempo-ritmo no movimento e tempo-ritmo no falar de A 

construção da personagem, p.207-68. 
3 Durante os encontros, além de propor as atividades, fiquei com a dupla função de observadora e orientadora, 

ora conduzindo e interferindo, ora abstendo-me de intervir, quando permanecia apenas tomando notas ou 

gravando os exercícios em vídeo. 
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avaliações e tudo o mais que pudesse contribuir de alguma forma para a pesquisa.  Tanto as 

gravações como os relatórios foram consultados periodicamente durante o processo como 

forma de avaliação, tendo sido de grande auxílio na elaboração dos encontros.  

Desse modo, a Oficina revelou-se um momento de investigação prática na área da 

atuação que envolveu fundamentalmente as atividades de criação, coordenação, 

documentação e avaliação dos resultados.  Aos alunos-atores que colaboraram na pesquisa4, 

ela  proporcionou, de acordo com a experiência prévia de cada um, níveis distintos de 

conscientização, treinamento e reflexão a partir dos elementos trabalhados. 

 

Objetivos  

Partindo do pressuposto de que a musicalidade do ator é um componente de 

sensibilidade, expressão e precisão que influi diretamente na qualidade da atuação, o objetivo 

principal da Oficina consistiu em desenvolver exercícios de tempo-ritmo que levassem os 

atores participantes a usar criativamente seu potencial musical, visando a criação 

especificamente teatral (partituras de ações5, personagens, cenas, improvisações etc.).  Esses 

exercícios trabalhariam a musicalidade do ator em ação, conscientizando-o da possibilidade 

de enriquecer sua atuação utilizando-se dos elementos de sua musicalidade como recursos 

disponíveis para sua expressão.    

Aberta para atores e estudantes de teatro que se interessassem pelo tema da pesquisa, 

independentemente de seu nível musical, a Oficina não tinha a pretensão de desenvolver nos 

participantes a sensibilidade e técnica musicais através de exercícios de música.  Não 

                                                           

 
4 Também chamados de “colaboradores”, os alunos da Uni-Rio que participaram da pesquisa são citados aqui 

com nomes fictícios para que suas identidades sejam preservadas.  
5 Partituras de ações ou seqüências de ações são, em termos gerais, pequenos roteiros com começo, meio e fim, 

em que os atores usam seus meios expressivos e imaginação para concretizar ações no tempo e no espaço.  

Diferentemente das partituras musicais, as partituras aqui mencionadas não são (e nem se tornam, a princípio) 

registros gráficos: geralmente, essas seqüências são improvisadas, num primeiro momento, para depois, com a 

repetição de cada um dos gestos, serem fixadas nos mínimos detalhes.  
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obstante, foi reservado um espaço em todos os encontros dedicado ao treinamento de 

elementos musicais básicos, através de exercícios de percepção e aquecimento rítmico, de 

modo a habituar os atores a perceber as possibilidades expressivas e técnicas de tais 

elementos.  O desenvolvimento da percepção e o treinamento musical que pudessem advir 

daí – assim como dos exercícios experimentais de tempo-ritmo - seriam bem vindos, mas 

decididamente não consistiam na meta da Oficina. 

 

Método 

Uma de minhas maiores preocupações ao planejar a Oficina Experimental de 

Tempo-Ritmo era a de criar mecanismos para que ela funcionasse como um rigoroso 

instrumento de investigação, instaurando um ambiente de laboratório que produzisse 

resultados claros ao tentar atingir seus objetivos.  Por isso, para avaliar os resultados dos 

exercícios de tempo-ritmo, eu precisava encontrar um instrumento capaz de “medir” sua 

eficácia com o máximo de precisão.  

Optei então por utilizar algumas cenas como instrumento de avaliação e controle da 

experiência, de acordo com o seguinte método: as cenas seriam selecionadas no primeiro dia 

da Oficina segundo o número de candidatos, e os papéis seriam distribuídos aleatoriamente; 

os próprios atores seriam encarregados de montá-las, sem a minha interferência, criando as 

marcações que achassem convenientes.  Após dois dias de ensaio, em que eu permaneceria 

apenas como observadora, as cenas seriam registradas em vídeo.  Só então começariam os 

trabalhos da Oficina propriamente ditos.   

Para verificar os efeitos dos exercícios experimentados, recorreríamos às cenas mais 

três vezes ao longo da Oficina, sendo que, a partir da segunda vez, já haveria interferência de 

minha parte durante os ensaios das cenas, com o cuidado de ater-me apenas ao trabalho com o 

tempo-ritmo.  Assim, eu poderia contar com quatro gravações das mesmas cenas para 
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analisar as possíveis contribuições dos exercícios às performances dos atores, através da 

comparação entre as várias montagens.  Para executar essa comparação com um pouco mais 

de objetividade, estabeleci alguns critérios que julguei indicarem a presença de trabalho sobre 

a musicalidade.  Foram eles: a presença de nuances expressivas (variações de dinâmica e 

ritmo); a clareza e precisão nas ações e transições, concretizando intenções; a adequação do 

tempo-ritmo ao caráter da cena e do personagem e, por fim, a sensibilidade ao jogo coletivo e 

ao tempo-ritmo estabelecido, para segui-lo ou entrar em contraste com ele.  

A realização da Oficina demandava, portanto, uma dupla experimentação: 

experimentação de exercícios de tempo-ritmo e experimentação de um método de controle.  

Mas não se tratava apenas de experimentar alguns exercícios aleatoriamente; eu também 

precisava organizar de forma lógica e eficiente esses exercícios, que encontravam-se 

dispersos em meus cadernos, livros e, é claro, na memória.  Para tanto, organizei, segundo 

determinados critérios, uma lista de exercícios oriundos de diversas fontes, distribuindo-os em 

três etapas.  Em cada uma dessas etapas haveria dois ou três dias reservados a ensaios e 

gravação das cenas de controle. 

É importante ainda observar que, embora estimulada pelas descrições e reflexões de 

Stanislavski, não pretendi em momento algum guiar-me pelo seu Sistema de Interpretação, 

sendo que até mesmo o uso que fiz de suas sugestões de exercícios foi bastante restrito. 

 

3.2 – Plano e prática: confrontos e adaptações 

 

Não há planejamento que resista à realidade: por mais adequado que pareça, todo 

plano sofre alterações durante sua concretização.  Foi o que se deu na Oficina, com seu 

método e divisão por etapas.   
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O primeiro dia soou como um aviso: apenas duas pessoas haviam chegado na hora 

marcada; uma terceira apareceu mais de uma hora depois.  Nada a fazer.  No segundo 

encontro, mais duas pessoas: coordenei algumas atividades musicais a fim de realizar uma 

breve avaliação.  Finalmente, no terceiro encontro,  com o grupo fechado em sete pessoas, 

pude determinar as cenas a serem trabalhadas, das seguintes peças: A falecida, de Nelson 

Rodrigues; A capital federal, de Arthur Azevedo; Confidências, também de Arthur 

Azevedo. 6  No quarto encontro pude enfim proceder à gravação das cenas.  É escusado 

dizer que, em tão pouco tempo, tive que me ver às voltas com atrasos e faltas a ensaio, 

pedidos de desculpa, promessas de uns e sinais de impaciência daqueles que tinham 

comparecido pontualmente a todos os encontros. 

A segunda gravação ocorreu passados mais de 30 dias da primeira.  Mesmos 

problemas: atrasos, faltas, desgastes.  Novos problemas: saída de dois colaboradores, 

eliminação de uma das cenas (Confidências), trocas de personagem.   

Ao realizar a avaliação das cenas gravadas, comparando a primeira e a segunda 

montagens, pude perceber três grandes falhas não previstas quando da elaboração do método 

de controle da experiência.  Primeira: a falta de trabalho constante com as cenas fazia com 

que os atores esquecessem delas e tivessem praticamente que partir novamente do zero a cada 

remontagem.  Segunda: as conquistas de tempo-ritmo apresentadas em exercícios não eram 

automaticamente transferidas às cenas. Terceira: era impossível ater-me apenas ao trabalho de 

musicalidade durante os ensaios: eu tinha que orientá-los também na interpretação dos textos, 

dentre outras coisas.  

Desse modo, após quase dois meses de Oficina, decidi, com o apoio de minha 

orientadora, abrir mão das cenas como controle, optando por passar a lidar diretamente com 

elas.  A decisão foi tomada por termos entendido que o recurso às cenas como controle não 

                                                           
6 Ver em Bibliografia as referências completas. 
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traria os resultados esperados. Assim, os exercícios de tempo-ritmo, a partir de um 

determinado momento da Oficina, passaram a ser elaborados tendo em vista os personagens, 

situações e textos das cenas. 

As etapas em que inicialmente dividi a Oficina também tiveram que ser adaptadas ao 

passarem pelo crivo da experiência.  Fazendo hoje o balanço da Oficina, posso estabelecer 

que ela teve de fato três etapas, mas três etapas diferentes das inicialmente previstas.  A 

primeira apresentou-se como um momento inicial de exploração, de reconhecimento do 

terreno: ainda começando a conhecer as pessoas com as quais iria lidar durante o semestre, eu 

testava uma “dinâmica” e uma estrutura para os encontros.  Esta etapa caracterizou-se pela 

proposição de um grande número de exercícios a cada encontro e a ênfase na conexão entre 

tempo-ritmo e interioridade, baseada nas afirmações de Stanislavski. 7    Aponto como 

segunda etapa o período em que me dediquei a trabalhar a composição de partituras a partir de 

elementos da musicalidade do ator e, como terceira etapa, o trabalho direto com as cenas, em 

que procurava aperfeiçoá-las em termos da organização rítmica e da dinâmica.   

Durante essas três etapas, estruturei os encontros de modo a colocar pelo menos 

dois tipos de atividades complementares (aquecimento e experimentação), visando trabalhar o 

tempo-ritmo em várias dimensões: percepção, criação, execução e reflexão.    

 

                                                           

 
7 Embora Stanislavski se refira usualmente a sentimentos em seus escritos, como pudemos observar no capítulo 

precedente, prefiro falar, de um modo geral, em “interioridade” e “disposições interiores”,  ou, mais 

especificamente, em imagem de sentimento ou estado emocional, dado ao desgaste da palavra sentimento, 

relacionada comumente à idéia (combatida até mesmo por Stanislavski) de que o ator deve sentir 

verdadeiramente em cena.  Além disso, acredito que os termos “estado emocional” e “imagem de sentimento” 

sugerem melhor as sensações (pois não se tratam de sentimentos, de fato, e sim de sensações) causadas pela 

experiência do ritmo.  
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3.3 - Tempo-ritmo: atividades básicas de percepção, expressão e precisão 

 

Embora eu não tivesse a pretensão de corrigir problemas oriundos de uma formação 

musical deficiente, visava proporcionar aos colaboradores o contato diário com a percepção e 

a expressão musicais, fosse na prática de canções ou treinamento rítmico, fosse 

conduzindo-os para o contato com seus próprios tempos-ritmos.  Dessa forma, em todos os 

encontros estaríamos colocando em cena elementos básicos da musicalidade, usando-os 

criativamente em improvisos vocais e rítmicos, treinando um mínimo de percepção e  técnica 

musicais.  Além disso, exercitávamos também a precisão rítmica, através de determinados 

exercícios de aquecimento. 

 

3.3.1 - Exercícios de aquecimento rítmico: percepção e execução  

 

Observação inicial: 

Conforme expus no início desse capítulo, optei por chamar o conjunto de 

procedimentos usados para trabalhar a musicalidade dos atores de exercícios de tempo-ritmo.  

No entanto, para referir-me especialmente à velocidade das ações, usarei os termos 

andamento, ou tempo, ao passo que, para referir-me aos agrupamentos de durações, estejam 

eles dentro ou fora da métrica,  usarei o termo ritmo.  Para designar batidas a princípio 

regulares, como as do coração, usarei o termo pulsação.  Deixarei o termo tempo-ritmo para 

indicar os exercícios e para momentos em que seja importante frisar a relação entre o tempo e 

o ritmo.   
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O aquecimento rítmico: 

Feito geralmente após o aquecimento individual, o aquecimento rítmico apresentava 

três modalidades: musical, de percepção & expressão e de precisão.  Os exercícios musicais, 

que não possuíam relação direta com a atuação, podiam incluir uma canção, trabalhada de 

diversas maneiras, ou lidavam apenas com o ritmo; os exercícios de percepção & expressão 

trabalhavam a relação com o andamento e a busca de uma unidade entre o tempo-ritmo 

exterior e as disposições interiores; já os exercícios de precisão eram mais voltados para o 

treinamento do movimento e da pausa de duração precisa, em vários andamentos.  

Os exercícios musicais estiveram presentes em todas as etapas da Oficina.  Na 

primeira etapa utilizei sobretudo canções, visando deixar as pessoas mais “à vontade” ao 

mesmo tempo em que trabalhava variações rítmicas e de dinâmica, com a voz, acrescentando, 

vez ou outra, a marcação rítmica através de palmas e passos, o que aumentava a complexidade 

do exercício, desenvolvendo a coordenação.  Este tipo de trabalho me dava um retorno 

imediato sobre as dificuldades e facilidades musicais dos colaboradores, além de treinar-lhes a 

escuta e execução de elementos musicais como a intensidade, o andamento, o ritmo, a 

articulação.  O trabalho na segunda etapa, quando o grupo já estava reduzido a quatro 

colaboradores, concentrou-se no jogo de ecos rítmicos 8  e na percussão simultânea de 

diferentes células rítmicas, o que trouxe novos desafios a algumas pessoas do grupo. 

 

Exercícios de percepção & expressão: 

O início da Oficina foi marcado por um trabalho que denominei de percepção & 

expressão.  Muito simples, o exercício partia da percepção da velocidade da pulsação interna 

(dada pela média ou justaposição da percepção do pulso, da respiração, do fluxo de 

pensamentos etc.) para sua expressão por meio do caminhar.  Um trabalho, portanto, sobre a 

                                                           
8 Uma pessoa propõe determinada célula rítmica (pequeno trecho de ritmo recorrente) para os outros repetirem. 
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percepção e expressão do andamento.  Esse exercício incluía também a busca da percepção 

da velocidade da pulsação do outro e a passagem para uma pulsação coletiva, que podia ser 

realizada gradualmente ou de imediato, desenvolvendo uma certa sintonia entre os 

participantes, quando não a liderança involuntária de um dos atores, que, mostrando-se mais 

firme e decidido, acabava por induzir todos os outros a andarem de acordo com a sua 

escolha.9     

O exercício apresentou variações, como a obrigatoriedade de, após perceber a 

velocidade da pulsação interna, caminhar segundo uma velocidade diferente ou até mesmo 

oposta a ela.  Esse tipo de trabalho teve como resultado geral a concentração da atenção na 

marcação de diferentes velocidades através de batidas quase sempre regulares (pulsações), o 

contato com as sensações físicas, mentais e emocionais geradas pela variação de andamento e 

a busca da precisão e da sintonia do grupo.10   

Dois de meus colaboradores, ao comentarem em seus relatórios sobre este trabalho, 

queixaram-se da dificuldade de perceber todos as velocidades das pulsações internas sem 

alterá-las ou da tendência em esquecer-se da velocidade da pulsação de um dos elementos no 

momento da percepção de outro.11   No entanto, esse exercício não tinha como objetivo obter 

o máximo de fidelidade nesta percepção; importava, sim, entrar em contato com seu estado 

geral (físico, emocional, mental) através da pulsação ou pulsações que conseguia perceber, 

desenvolvendo assim sua escuta interna.  O resultado consiste numa construção realizada 

pelo caminhar, uma construção que, mesmo não sendo capaz de transmitir fielmente todas as 

velocidades das pulsações internas do ator, está essencialmente conectada com essa 

interioridade.  Desse modo, num simples exercício de percepção e expressão rítmica, já 

                                                           
9 Isso nos remete à afirmação de Stanislavski citada  na p. 58, quando ele diz que os atores com maior senso de 

tempo e de ritmo podem atrair os demais com eles. 
10  É importante esclarecer que tais exercícios preparatórios introduzem as propostas de Stanislavski ao se 

fundamentarem na idéia de que o tempo-ritmo geral da pessoa tem relação estreita com seu estado geral 

(emocional, físico, mental), podendo ser encarado como uma expressão física de sua interioridade.  
11 Cf. relatórios de Júlio e Natália, p. 1 e p. 2, respectivamente. 
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trabalhávamos o treinamento da escuta interior e a capacidade de, ao fazer algo, não perder o 

contato consigo mesmo.  Sendo assim, não me preocuparam as dificuldades descritas pelos 

dois colaboradores, mas, pelo contrário, elas indicavam que ambos realmente se ocupavam do 

exercício, sendo capazes de perceber dificuldades absolutamente esperadas e que com certeza 

não os impediram de entrar em contato com seu estado geral. 

A variação deste exercício (expressar uma pulsação diferente, preferencialmente em 

oposição à pulsação interna geral), gerou mais dois comentários interessantes: Janaína, por 

exemplo, relatou: “Aos poucos o ritmo lento imposto vai acalmando realmente o ritmo 

interno” (Janaína: 3, grifo meu).  Natália, sobre o mesmo ponto, admitiu: “Foi complicado 

aceitar esse ritmo diferente e torná-lo orgânico” (Natália: 5).12 

Enquanto Natália focou sua atenção na dificuldade em aceitar integralmente a 

expressão de uma pulsação que diferia inicialmente de sua pulsação interna, Janaína priorizou 

destacar a transformação sofrida internamente em decorrência da própria execução do 

exercício.  Ou seja: se inicialmente a execução da pulsação através do ato de caminhar não 

encontra ressonância no estado geral do ator, aos poucos essa pulsação criada vai 

transformando esse estado, até que a conexão entre ambos se restabelece.   

Esta possibilidade de alterar a disposição interna a partir da vivência das sensações e 

estímulos criados mediante uma ordem sobre o físico nos remete ao método das ações físicas 

de Stanislavski e a suas considerações sobre o tempo-ritmo, além de se relacionar também aos 

métodos usados por Meyerhold a partir das teorias da reflexologia.13  É importante destacar 

que a capacidade de estimular-se pela criação de algo que difere de um estado pessoal 

cotidiano é básica para a arte do ator.  Para atuar, ele deve poder escolher e controlar seu 

                                                           
12 O uso do termo ritmo pelas duas colaboradoras, mostra como ele é geralmente compreendido numa acepção 

bastante ampla. 
13 Cf. p. 70. 
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ritmo, transformando conscientemente sua disposição interior, seu estado geral, a serviço da 

criação artística. 

 

Exercícios de precisão:  

Segundo Luís Otávio Burnier, a palavra “precisão” vem dos termos latinos 

“praecisu” (cortado, separado de, resumido), “praecisé” (em poucas palavras, sucintamente) e 

“praecisus” (cortado na extremidade, cortado a pique, suprimido) sendo que, no teatro, o 

termo “é usado para indicar exatitude, justeza, rigor e perfeição” (Mello,14 1994: 71).   

Nos exercícios de precisão os atores tinham que lidar com o andamento exato, 

marcado ou não pelo metrônomo, enquanto realizavam movimentos convencionados ou 

improvisados.  O exercício deste tipo que foi mais praticado durante a Oficina pode ser 

chamado de corridas e paradas: a partir da definição de um andamento, os atores tinham que 

executar determinada seqüência de movimentos separados por pausas de duração 

convencionada.  Ao fim da seqüência, deveriam correr até recomeçarem-na novamente, 

seguindo meu comando.   

Este exercício preparava o ator para a escuta do tempo metrificado do metrônomo, 

exigindo-lhe precisão de movimentos e também  memorização do andamento escolhido, pois 

sempre que praticávamos com o metrônomo, refazíamos sem ele.  Além disso, 

trabalhávamos cada seqüência de movimentos em vários andamentos para dar flexibilidade 

aos atores, que deviam esforçar-se em preencher as pausas dos tempos lentos e agir 

rapidamente nos tempos mais velozes.  Este exercício desenvolvia também a atenção de cada 

um ao grupo, à sincronização de movimentos.  

 

                                                           
14 O nome completo de Luís Otávio Burnier, conhecido encenador e pesquisador brasileiro morto em 1995, 

criador do grupo Lume (São Paulo), é Luís Otávio Sartori Burnier Pessôa de Mello.  
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3.3.2 - Tempo-ritmo e interioridade: atividades inspiradas nas experiências e 

considerações de Stanislavski  

  

Para Stanislavski, como vimos anteriormente, o uso do tempo-ritmo no trabalho do 

ator tem a importância primordial de auxiliá-lo a conectar-se com imagens e estados 

emocionais por ele induzidos.  Os exercícios propostos por ele no capítulo O tempo-ritmo 

no movimento visam não somente convencer os alunos descritos no livro (e, 

conseqüentemente, também os leitores) do elo existente entre o tempo-ritmo e as disposições 

interiores, como também exercitar seu estabelecimento, através de procedimentos tais como a 

tradução de circunstâncias imaginadas em tempos-ritmos (expressos por batidas de palmas ou 

simulação de regência) e de tempos-ritmos executados em imagens, e a execução de 

determinadas ações em vários andamentos observando as mudanças na disposição interior e, 

muitas vezes, no sentido geral dessas ações. 15 

Em vários momentos da Oficina ressaltei, em diferentes atividades, a importância 

do vínculo entre o tempo-ritmo e a interioridade, principalmente quando exercitava a variação 

de andamento, enfatizando as associações provocadas pelos diferentes tempos (lento, 

lentíssimo, médio, acelerado, super-rápido etc.), como na “partitura de 4 tempos” que será 

descrita mais adiante.16  Entretanto, o trabalho com exercícios criados por Stanislavski foi 

                                                           
15 Nesta Dissertação as distinções entre os termos “ação”, “atividade”, “ação física” e “movimento” não foram 

problematizadas: quando me refiro à ação, aqui, quero indicar movimento, como aquilo que se vê e que se ouve; 

no entanto, dependendo da performance do ator, este movimento pode ser coreográfico, ou não ultrapassar uma 

atividade (como limpar o chão), ou adquirir o status de ação (mais especificamente, ação física - que é, na 

verdade, o objetivo de quase todos os exercícios, em termos de atuação).  Segundo Grotowski, “o movimento 

como coreografia não é ação física.  Mas cada ação física pode ser colocada em forma, em ritmo, pode vir a ser, 

mesmo a mais simples, uma estrutura, uma partícula de interpretação perfeitamente estruturada, organizada, 

ritmada.  Do externo, nos dois casos, estamos diante de uma coreografia.  Mas no primeiro caso, coreografia é 

somente movimento e no segundo é o externo de um ciclo de ações intencionais” (Grotowski apud Mello, 1994: 

41, grifos meus).  
16 A relação do tempo musical com o tempo afetivo é antiga e permanece vigorando até hoje.  Não é à toa que o 

músico Nikolaus Harnoncourt, em seu livro O discurso dos sons, ao falar sobre as indicações de andamento 

feitas no início do século XVII, frisou: “Elas só têm significado em relação com a notação, e nenhum valor 

absoluto na determinação do tempo; em muitos casos, é mais importante encará-las como indicação do caráter da 

obra do que como determinantes do tempo.  (...).  Um caráter triste sugere um movimento lento e um alegre 

requer um andamento rápido” (Harnoncourt, 1992: 68, grifos meus). 
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bem restrito: experimentei apenas o exercício da bandeja, descrito no capítulo 2, e a execução 

de tempos-ritmos com o auxílio de instrumentos de percussão a partir de circunstâncias 

lembradas.  O uso do metrônomo em vários exercícios também teve origem nas descrições de 

Stanislavski.   

Afora isso, criei algumas improvisações chamadas “do ritmo ao caráter”, nas quais 

os atores iniciavam propondo um determinado tempo-ritmo através do caminhar, começavam 

a introduzir qualidades de movimento17, estados emocionais e, finalmente, esboçavam um 

personagem.  No final, os personagens começavam a interagir e, quando essa interação 

provocava alterações em suas disposições interiores, acabavam por modificar seu tempo-ritmo 

e o modo de caminhar do início.  Também o trabalho com os personagens das cenas, 

realizado sobretudo na terceira etapa da Oficina, incluía improvisações em vários andamentos, 

com o objetivo de que cada um buscasse ações e disposições interiores pertinentes ao 

personagem trabalhado e que se relacionassem com cada andamento proposto.  

Como mencionado acima, trabalhei duas das propostas de Stanislavski na primeira 

etapa da Oficina.  A mais simples delas tratava-se de um exercício em que o ator deve usar o 

tempo-ritmo (batendo palmas, regendo no ar ou percutindo algum instrumento) para expressar 

algo que lhe tenha acontecido ou alguma imagem que tenha em mente.  Assim, pedi para que 

meus colaboradores experimentassem comunicar acontecimentos distintos através da 

percussão num tambor ou pandeiro.18  Esse exercício, que exige grande concentração, tem o 

objetivo de fazer com que o ator aproxime imagens mentais e tempo-ritmo percutido.  É 

                                                           
17 A expressão “qualidades de movimento” é derivada da Análise Laban de Movimento, e refere-se a uma das 

categorias que analisam seus princípios básicos, a Expressividade (os outros são Corpo, Forma, Relacionamento 

e Espaço). Nesta categoria são analisados os fatores que compõem o movimento, e que lhe conferem diferentes 

qualidades: peso, tempo, espaço e fluência.  O peso dá qualidades suaves ou firmes (fortes) aos movimentos; o 

tempo, qualidades de rapidez ou lentidão; o espaço diz de um movimento direto ou flexível, e a fluência pode ser 

livre ou controlada.  Ao pedir aos colaboradores que imprimissem qualidades aos seus movimentos eu os 

convidava a colocar musicalidade também no modo como se moviam, usando principalmente variações de 

intensidade, ritmo e fluência.  
18 Os acontecimentos sugeridos foram: um momento emocionante, um momento de elevação espiritual, um 

momento de medo e um dia agitado. 
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interessante observar nos atores como o fato de ter que mostrar imagens unicamente através 

das batidas do instrumento os leva a um grande envolvimento com o tempo-ritmo percutido. 

Em outra ocasião, experimentei o exercício da bandeja com dois de meus 

colaboradores.  Como vimos no capítulo 2, o objetivo desse “exercício-improvisação” é 

chegar à percepção de que cada alteração de tempo-ritmo solicita uma nova justificativa para 

as ações, o que pode levar a modificações não apenas da disposição interior, como também 

das circunstâncias e até mesmo do personagem evocado, que se altera de acordo com a 

modificação do tempo-ritmo.19  

Ao experimentar essa proposta, usei sete referências rítmicas diferentes: três delas 

eram apenas batidas de pulsação nos tempos lento, médio e rápido; as outras quatro eram 

tempos-ritmos mais complexos, que apresentavam contratempos, síncopes e quiálteras.  O 

exercício logrou algum resultado apenas com Júlio, que deixou-se guiar não só pela 

velocidade e “desenho” dos tempos-ritmos propostos, mas pelas atitudes que eles lhe 

inspiravam.  Natália, que também fez o exercício, teve dificuldade até mesmo em se 

movimentar de acordo com os diferentes tempos-ritmos.   Em seu relatório, ela assim 

registrou a experiência: 

 

Achei muito complicado manter o tempo-ritmo.  Foi difícil interiorizar os ritmos 

propostos. (...) em nenhum momento me foi sugerido uma personagem.(...) Percebi 

que Júlio teve mais facilidade em incorporar os ritmos e que ele conseguiu manter 

uma relação com os [outros] e principalmente, que ele possuía uma personagem, 

que se modificava internamente a cada mudança do tempo-ritmo (Natália: 23-4). 

 

Júlio não relatou possuir um  personagem, nem falou de alterações sequer em suas 

sensações, mas referiu-se à importância de colocar o tempo-ritmo no impulso dos movimentos 

(interiorização do tempo-ritmo) e não apenas nos movimentos: 

 

                                                           
19 Cf. p. 52-3. 
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Os ritmos suscitam imagens, mas só se são interiorizados.  Para Natália o ritmo 

estava como uma preocupação externa, um guia.  Eu tentei colocar a marcação do 

tempo não só nos movimentos, mas também no impulso do movimento, o que 

fortificou a imagem (Júlio: 23-4, grifo meu).20 

  

Esse tipo de exercício é interessante por mostrar ao ator que a mera execução rítmica, 

quando realizada com a concentração necessária para manter o elo com sua interioridade, é 

capaz de estimular imagens, sensações, estados emocionais.  No entanto, ele não vai além 

disso, e minha intenção com a Oficina não era redescobrir ou reexperimentar o que 

Stanislavski já tinha descoberto e experimentado, mas procurar de que maneiras a 

musicalidade do ator, a partir do trabalho com o tempo-ritmo, poderia ser usada em sua 

criação - que inclui uma composição física e vocal.  Por isso, precisei criar outro tipo de 

exercício que pudesse trabalhar a composição através de várias noções musicais que fazem 

parte do ritmo e da dinâmica, tais como a intensidade, o andamento, o acento21 e a pausa.  

 

3.4 – Composição musical da atuação: partituras de ações 

 

Trabalhei com a criação de partituras de ação desde o início da Oficina, visando 

pesquisar as reais possibilidades de um trabalho de atuação estruturado sobre elementos 

musicais.  Interessava-me observar como os atores marcavam a duração de suas ações e 

pausas e, se estabeleciam um ritmo nítido, como o faziam, ou seja, quais eram suas 

referências temporais; interessava-me trabalhar com sua criatividade na composição de 

seqüências de ações, através do uso de materiais expressivos oriundos de sua musicalidade.  

Minha meta, enfim, era ver que maneiras aquele grupo de atores em formação encontrava 

                                                           
20 Segundo Grotowski, “os impulsos precedem as ações físicas, sempre. (...) É como se a ação física, ainda 

invisível, tivesse já nascido no corpo. (...) Na realidade, a ação física, se não se inicia de um impulso, torna-se 

algo convencional (...).  Quando trabalhamos com impulsos, tudo fica enraizado no corpo” (Grotowski in 

Richards, 1995: 94-5). 
21 O acento, na composição de ações por um ou mais atores, é entendido como ênfase, destaque, e pode ser 

percebido e realizado mediante vários procedimentos, dos quais tratarei mais adiante. 
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para fazer uso de sua musicalidade numa atividade especificamente teatral, onde o que 

importa são ações, reações e conflitos.    

Em termos de atuação, na composição das partituras, estabeleci duas premissas 

básicas: o ator deveria estar sempre conectado a seus atos, mantendo a mente e o corpo em 

contínua interatividade (o que o ator faz estimula sua imaginação e sensações e vice-versa) e 

deveria buscar a precisão, preocupando-se em construir formas nítidas em tempos definidos.22  

Além disso, o processo mais aconselhável para a criação de partituras era iniciar pelos 

movimentos e deixar que eles inspirassem as ações e estimulassem a busca de imagens, até 

que cada momento da partitura pudesse estar plenamente integrado com a interioridade do 

ator.  Cada proposta de partitura apresentava suas exigências específicas, que variavam de 

acordo com as necessidades da pesquisa.  Vamos a elas.  

 

3.4.1 - Partitura de 4 tempos23 

 

A partitura de 4 tempos, proposta logo no primeiro dia de trabalho experimental da 

Oficina, reúne os objetivos mencionados acima à vivência proposta por Stanislavski, que leva 

o ator a experimentar a mesma seqüência de ações em vários andamentos (e, às vezes, 

também  ritmos) diferentes.  Seu enunciado pede que sejam compostas seqüências de ações 

especificadas pelo proponente, sendo que cada ação pode dispor de quatro tempos (ou seja, 

quatro pulsações) para ser executada.  Essas ações podem acontecer mais lentamente, 

desenrolando-se de modo contínuo, em quatro tempos ou menos, ou podem ser bruscas, 

                                                           

 
22 Segundo Burnier, “a precisão pode não se limitar aos aspectos puramente físicos ou do movimento de uma 

ação.  Podemos também determinar com precisão a qualidade e a quantidade de energia que alimenta ou 

engendra uma determinada ação.  Aqui, novamente, o corte é fundamental: há de se limitar as qualidades que 

não deverão compor tal ação, ou seja, separar e cortar fora as qualidades que se apresentam como ruído na 

informação, há que se eliminar as quantidades (em excesso ou falta) indesejáveis afim de obter a qualidade e a 

quantidade corretas para determinada ação” (71-2). 
23 Aqui a expressão 4 tempos refere-se a 4 pulsações. 
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utilizando apenas um dos quatro tempos de que dispõem.  O importante é que nunca se 

ultrapasse os quatro tempos para cada ação, nem se inicie a ação seguinte antes de findos os 

quatro tempos da ação anterior.  Os tempos que sobrarem, se sobrarem, devem ser 

preenchidos com pausas.   

Os colaboradores devem fixar os momentos onde cada ação começa e termina e 

estabelecer qualidades para seus movimentos (leveza, suavidade, força, continuidade, 

intermitência etc.).  Após terem as partituras bem fixadas, eles devem realizá-las em 

andamentos distintos, observando se as mudanças de andamento sugerem novos aspectos nas 

partituras (alterações nas imagens, sensações, interferência com a lógica das ações etc.).24  

Este exercício funcionou principalmente como uma amostra das capacidades e 

hábitos de cada ator envolvido na Oficina: sua criatividade e processo criativo, o maior ou 

menor uso de elementos musicais, sua facilidade ou dificuldade em usar a pulsação como 

referência para cada ação, sua interiorização das pulsações, a manutenção da precisão e da 

tensão da partitura em andamentos mais acelerados e mais lentos, sua capacidade de manter o 

contato entre as ações e as imagens mentais em todos os andamentos, sua capacidade de 

estimular-se constantemente, tendo que repetir inúmeras vezes a mesma partitura.  De todo o 

grupo, apenas dois de meus colaboradores conseguiram experimentar, de fato, a vivência 

proposta pelo exercício, o que significa que deixaram-se estimular pelas mudanças de 

andamento. A maioria limitou-se a executar as ações, com maior ou menor conexão entre elas 

e suas sensações internas, procurando apenas “acertar” tecnicamente, sem deixar-se estimular 

pelas mudanças de andamento.  

Destaco aqui o comentário sobre o processo na definição e fixação da partitura de

                                                           
24 Os diversos andamentos foram marcados pelo metrônomo, mas os atores tiveram de manter esses andamentos, 

posteriormente, sem o metrônomo.    
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Natália, que registrou em seu relatório: “só depois da partitura criada e completamente 

definida surgiram imagens, em função da repetição.  Antes delas surgirem, meus movimentos 

já estavam conectados com uma sensação interna, com um estímulo, que geraram essas 

imagens” (Natália: 3). 

Esse relato é interessante por mostrar que as imagens usadas por Natália em sua 

partitura e que, em última análise, conferiam sentido e justificavam suas ações, não foram 

dadas a priori, mas nasceram da mera repetição de uma seqüência de ações.  Temos aí um 

exemplo de experiência física de ritmo preciso que, por não estar desvinculada do ser total do 

ator, estimula o surgimento de imagens, num “jogo” em que, inicialmente, o próprio fato de 

buscar e conferir sentido mantém o ator engajado no que faz. 

Por outro lado, o processo na composição da partitura de Marcos foi praticamente o 

oposto.  Embora ele não tenha registrado em seu relatório, pude perceber que precisou dar 

primeiramente um sentido à seqüência de ações proposta por mim para conseguir trabalhar.  

Criou, assim, um roteiro lógico e ilustrou esse roteiro com a seqüência de ações obrigatória.  

A função que ele outorgou para sua partitura (mostrar uma pequena história) prejudicou muito 

o momento seguinte do trabalho, quando experimentamos a mudança de andamento. 

Enquanto Natália e Júlio registravam em seus relatórios alterações internas e externas 

provocadas pela mudança de andamento, Marcos e Janaína perceberam apenas mudanças 

externas, que não alteravam a lógica das ações ou as imagens mentais. 25   Sobre estes 

trabalhos, posso observar que Júlio e Natália demonstraram grande conexão com seus 

movimentos, apresentando, mesmo no extremo rápido e no extremo lento, ações consistentes.  

                                                           
25 Eis aqui os comentários: Júlio: “Quando se muda o andamento (...) as sensações e os estímulos têm de ser 

modificados, reajustados, recolocados nos seus devidos lugares.  Com o ralentamento mais detalhes têm de ser 

acrescentados; com o apressar muitos detalhes têm de ser omitidos ou sintetizados.  A mudança de andamento 

muda a lógica das ações” (p.10-1).  Natália: “Notei diferença interna, já que as imagens se modificavam a cada 

vez que a velocidade se modificava” (p. 6).  Janaína: “só o controle do tempo externo foi modificado, 

transformando um pouco a qualidade de movimento” (p.5-6).  Marcos: “Quando trabalhada no extremo lento, 

naturalmente as sutilezas ficam mais claras, fiquei com mais tempo para cada sensação.  No outro extremo (...) 

me senti o Chaplin” (p. 5). 
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Na partitura de Júlio pude mesmo notar sutis diferenças causadas pela mudança de 

andamento, inclusive o preenchimento do andamento lento com mais detalhes, sem perder a 

tensão.   

Com Janaína, notei justamente o contrário: ao executar sua partitura nos andamentos 

mais rápidos e mais lentos, Janaína perdeu, em alguns momentos, o contato com o que fazia, 

realizando os movimentos corretamente e no tempo certo, mas sem a tensão necessária, talvez 

porque não colocasse a marcação do tempo em seus impulsos.  O caso de Marcos foi 

diferente: por dar prioridade à descrição de um acontecimento em detrimento da relação entre 

o tempo-ritmo de suas ações e as sensações que elas provocavam, a mudança de andamento 

não interferiu em nada pois, fosse o andamento que fosse, Marcos precisava narrar sua 

pequena cena, e jamais aceitaria transformá-la.  Desse modo, não houve modificação do 

caráter com a mudança de andamento, mas apenas uma impressão de que a “imagem” ora se 

acelerava, ora ralentava (por isso a comparação com o Chaplin):  Marcos não tratou o 

andamento (tempo) como agente de sentido, mas como um mero suporte de ações.   

Por outro lado, devido à superficialidade com que encarou a proposta, sua seqüência 

de ações não passou de um roteiro constituído por “signos decodificáveis”, para usar uma 

expressão empregada por Luís Otávio Burnier, para quem 

 

uma linha de ações físicas é uma sucessão de signos que serão lidos e interpretados 

pelos espectadores.  Mas, na realidade, ela é muito mais do que simplesmente 

‘signos decodificáveis’.  Não podemos esquecer que as ações físicas são resultados 

de processos viventes (...), do engajamento de um todo da pessoa do ator” (Mello, 

1994: 47). 

 

3.4.2 – Partitura de ações “Quero/ Não quero” 

 

A proposta desse exercício era compor uma partitura em dupla que apresentasse 

variações rítmicas e de intensidade (tanto nos movimentos, como na voz).  Enquanto um diria 
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sempre “eu quero”, o outro responderia com “eu não quero”.  A finalidade seria chegar a uma 

partitura tão exata que pudesse ser traduzida para a percussão rítmica: cada ator deveria passar 

para o instrumento de percussão seus momentos de fala e os gestos mais marcados (incluindo 

passos), percutindo sua partitura de memória, sem hesitação.26 

O exercício visava continuar trabalhando os seguintes aspectos do uso da 

musicalidade: a interiorização do tempo-ritmo, procurando descobrir meios de marcá-lo e 

mantê-lo a cada atuação; a criatividade no uso dos elementos musicais; a noção de 

composição na criação de dinâmicas (incluindo, aqui, variações de ritmo, intensidade, 

articulação e andamento) que contemplassem a partitura como um todo.  As novidades 

consistiam no acréscimo do trabalho vocal (diálogo) e na necessidade de traduzir para uma 

linguagem de sons os principais movimentos e gestos da partitura, aprendendo a escutar e 

fazer soar as ações, mantendo os tempos-ritmos e dinâmicas elaborados para a partitura.  O 

objetivo de tal “tradução” era aumentar a percepção dos atores em relação à construção 

rítmica e às dinâmicas que eles próprios haviam criado para suas partituras.  Dessa forma, 

eles poderiam vir a perceber, por exemplo, momentos de monotonia e de tensão, assim como 

as nuances mais delicadas.  Por outro lado, a percussão também poderia auxiliá-los na 

percepção de momentos de perda de conexão com os impulsos de cada movimento, causando 

“buracos” revelados por atrasos e hesitações na percussão.   

O exercício foi experimentado por duas duplas: Júlio & Janaína e Natália & 

Henrique. 27   Enquanto os dois primeiros trabalharam minuciosamente a fim de obter o 

máximo de precisão, a outra dupla não conseguiu, num primeiro momento, fixar sua partitura 

em detalhes.  A diferença foi nítida na hora da percussão, pois Natália e Henrique hesitaram e 

                                                           
26 A hesitação na percussão implica em hesitação na partitura.  Em última análise, retrata um momento em que 

o ator se distancia do impulso para a próxima ação, causando por um momento um “buraco” na partitura e 

retardando o tempo.  
27 Henrique (nome fictício) não permaneceu na Oficina até o fim. 
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perderam-se em vários trechos, enquanto Janaína e Júlio fizeram o exercício com muita 

concentração e firmeza.  

No momento de avaliação da partitura de Janaína e Júlio, coube-me observar que, 

apesar de todo o trabalho na composição e fixação da partitura, esta provocava a impressão de 

um todo lento e previsível, devido à repetição monótona de padrões.  Assim, na primeira 

parte da seqüência, era perceptível a existência de uma cadência que alternava movimentos e 

fala, com pouca variação rítmica.  Para piorar, Júlio, a cada vez que devia retomar sua fala, 

esperava Janaína acabar de se movimentar, o que causava um atraso nas reações e interrompia 

o fluxo de energia.  

A segunda parte da partitura apresentou uma composição mais clara e que foi melhor 

executada.  Algumas das intenções esvaziavam-se, no entanto, por atraso nos impulsos ou 

antecipação da ação seguinte, o que diminuía a expectativa de quem estava assistindo à 

partitura.28   

Júlio comentou o seguinte, em seu relatório: 

 

A princípio a marcação do tempo na cabeça ajudou-me a perceber as sensações.  

Depois, algo como uma impressão de estar atrasado ou adiantado mecanizava a 

partitura, me afastando das sensações iniciais.  Bater no tambor o ritmo fez com 

que a atenção sobre os movimentos aumentasse e que a partitura se fixasse.  

Contudo, na repetição passamos cada vez [mais] a homogeneizar os ritmos em 

detrimento das pausas e rupturas (Júlio: 13). 

 

Aqui Júlio relata três fases do trabalho: o processo de composição da partitura 

cênica, a “tradução” percussiva e a volta à cena.  Como podemos perceber, ele se preocupou, 

                                                           
28  Segundo Eugênio Barba, quando os atores executam uma ação, já estão pensando na próxima: “Eles a 

antecipam mentalmente, e isso induz automaticamente um processo físico que influencia sua dinâmica e que é 

percebido pelo senso cinestésico do espectador.  Esta é uma das razões por que uma representação pode não ter 

êxito em estimular nossa atenção: no nível sensorial já percebemos o que o ator-bailarino está para fazer”.  A 

solução desse problema, para Barba, é levar o ator a “executar a ação, negando-a. (...)  [Isso] significa inventar 

uma infinidade de microrritmos dentro dela.  E isso nos obriga a estar cem por cento na ação que se está 

executando.  A ação sucessiva, então, nascerá como uma surpresa para o espectador e para ele mesmo” (Barba, 

1995: 212, grifos meus).    
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ao marcar a partitura, em “contar” mentalmente os tempos, o que inicialmente o auxiliou mas, 

depois, acabou por desconectá-lo de seus atos.   

É importante observar que Júlio não tinha muita facilidade em executar ritmos com 

precisão: ele habitualmente atrasava-se ou adiantava-se nos exercícios mais técnicos, como os 

ecos de ritmo.  Por não ter muita familiaridade com a referência sonora e rítmica, Júlio 

encontrou certa dificuldade na marcação do tempo-ritmo de suas ações, principalmente 

porque não havia música ou outra marcação externa, mas apenas contagem mental.  Júlio 

notou que, ao ter fixado sua atenção em apenas marcar “certo” os tempos, a expressividade de 

sua partitura se reduziu e a tendência foi tornar a atuação invariável, sem nuances ou, em suas 

palavras, “homogênea”.  Isso é plenamente compreensível devido à pouca prática de Júlio em 

“jogar” com a referência rítmica: sua tendência foi aproximar-se o mais possível da contagem 

métrica, seguindo as durações iguais das pulsações para não “se perder”, o que gerou 

empobrecimento no tempo-ritmo e mesmo na dinâmica. 

A segunda dupla construiu uma partitura bem mais curta e simples.  Em suas 

apresentações, ficou clara a dificuldade de Henrique em criar marcações precisas e 

memorizá-las: sua tendência era ter na cabeça uma marcação geral e improvisar pequenos 

gestos e mesmo entonações vocais a cada passagem da partitura.  Sem referências precisas, 

Henrique tendia a dar uma pausa de mesma duração a cada vez que ia falar.  Isso tornava a 

resposta dele (que já era, pela regra, sempre a mesma) extremamente previsível, pois sempre 

sabíamos o quê ele ia falar, quando ele ia falar e, quase sempre, também adivinhávamos como 

ele ia falar. 29   De nada adiantou recorrer à percussão, pois Henrique não conseguia 

lembrar-se com exatidão dos momentos em que agia. 

                                                           
29 A pouca precisão de Henrique relacionava-se mais a um problema de atraso nos impulsos - devido à tendência 

a desconectar-se da cena -, do que ao hábito da improvisação.  Por isso, ele era inicialmente incapaz de perceber 

sua tendência à monotonia rítmica. 
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Tendo em vista os problemas levantados na avaliação, propus continuarmos o 

trabalho com essas partituras no encontro seguinte, para que fossem aperfeiçoadas.  A meta 

seria atingir um resultado que, através da variação do tempo-ritmo, da intensidade e das 

intenções, surpreendesse o espectador, reavivando continuamente seu interesse e o contato 

entre ele e o ator.30  Minha proposta consistia em usar a percussão simultaneamente aos 

gestos e falas, sendo que, enquanto uma dupla se apresentava, a outra, já tendo visto várias 

vezes a partitura dos colegas, sublinhava com o som percutido toda a movimentação gestual e 

os curtos momentos de texto.  Para não ficar muito complicado, decidimos que um 

“espectador-percussionista” deveria encarregar-se de sublinhar os movimentos dos dois 

atores, enquanto o outro marcava as falas de ambos.   

O uso da percussão simultânea certamente foi bastante eficaz para a compreensão 

musical das partituras pelos atores, que se beneficiaram da escuta direta de seus gestos e 

puderam ajustar tempos-ritmos e dinâmicas enquanto atuavam.  Assim, a partir do momento 

em que os “percussionistas” acostumaram-se à sua nova tarefa, os atores passaram a ter uma 

maior percepção de como estavam trabalhando com os elementos de tempo-ritmo e 

intensidade, e, sem qualquer orientação verbal, começaram a modificar pouco a pouco sua 

partitura, que entrou em processo de ajuste rítmico, precisão, clareza e condução de cada 

intenção até o fim, evitando o esvaziamento e a pressa.   

Este recurso apresentou um resultado mais imediato na partitura de Natália e 

Henrique, que, apesar do problema de precisão, era composta por transições mais claras de  

intenção e apresentava uma trajetória simples em que havia um aumento gradativo de tensão.  

Com a ajuda da percussão, pouco a pouco Henrique foi estabelecendo melhor suas ações, 

definindo-as e ajustando-as no tempo de modo a variar a duração de pausas e os momentos de 

                                                           
30 E aqui voltamos às definições teatrais citadas no capítulo 1, que associam ritmo ao interesse do espectador. 
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acentuação.  A percussão serviu, no caso de Henrique, como uma referência que possibilitou 

ligar seus impulsos a suas ações de modo mais imediato.     

O trabalho com a outra dupla, no entanto, não foi suficiente para trazer grandes 

acréscimos à partitura, apesar de várias tentativas na modificação de seu ritmo e dinâmica. 

Júlio observou que o trabalho necessitaria de continuidade para atingir um resultado mais 

satisfatório em termos da busca por uma ação não-mecanizada, onde o ritmo nascesse dos 

impulsos sendo, por isso plenamente justificado: “precisaríamos repetir mais vezes para 

redescobrir o tempo interno que nos levou a montar tal partitura.  Precisaríamos rejustificar o 

ritmo, pois apenas no final da partitura (...) tínhamos clareza do ritmo associado ao impulso da 

ação” (Júlio: 17). 

De fato, a segunda parte da partitura apresentou um bom desenvolvimento, mas 

acredito que a dificuldade em ajustar sua primeira parte ocorreu porque as intenções desta 

primeira parte não haviam ficado claras, o que demandaria mais tempo para o trabalho com 

esta dupla.  

Ao invés de insistir nisso, porém, decidi elaborar uma nova proposta, que trabalhasse 

especialmente um único elemento musical e que fosse realizada individualmente.  Elegi a 

pausa corporal (suspensão do movimento) como o elemento a ser trabalhado.  Assim, ao 

invés de pedir-lhes vagamente que a partitura contivesse variações na dinâmica e no ritmo, 

exigi que a nova partitura tivesse no mínimo um momento de pausa de duração absolutamente 

precisa.  Queria desse modo obrigá-los a trabalhar com a necessidade de criar referências 

temporais.  Com esta proposta, eu passei a concentrar meus esforços e objetivos num único 

exercício, a saber, no trabalho com as chamadas “partituras de pausa”.  
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3.4.3 - Partituras de pausa 

 As pausas surgem demasiado inquietas para 

representarem o papel de pedaços de nada.  São 

cheias de pressentimento e lembrança, nelas 

convivendo febrilmente resíduos do que se ouviu e 

promessas do que se poderá ouvir. 

Rodolfo Caesar 

 

O trabalho com as partituras de pausa durou seis encontros e representou o momento 

de maior coesão do grupo.  Os colaboradores passaram a atuar com mais interesse e iniciativa 

na pesquisa, propondo questões e soluções.   

Como mencionado acima, nesta nova partitura individual a exigência recairia 

sobretudo na duração exata das pausas.  Além disso, sugeri também que prestassem atenção 

ao andamento, verificando se ele se mantinha igual do início ao fim ou se havia alterações ao 

longo da partitura.31  A finalidade do trabalho era atingir um resultado claro tanto em termos 

rítmicos como em termos de dinâmica, que fugisse da monotonia, podendo surpreender o 

espectador.  

Para o estabelecimento de referências temporais e o conseqüente aperfeiçoamento 

rítmico das partituras, utilizei o mesmo método empregado no exercício anteriormente 

descrito: o recurso à percussão, tanto após a criação e fixação da partitura (de memória, pelo 

ator que criou a seqüência), como simultaneamente à apresentação (pelos atores que 

estivessem assistindo).  Para que os atores chegassem a dirigir as partituras dos colegas 

conscientemente, sabendo bem o que queriam, primeiramente avaliamos todas as partituras e 

identificamos seus pontos fracos, que mereceriam alteração.  Depois, propus uma troca geral 

das partituras.  Quando cada um retomou sua partitura original, além de incorporar a ela 

sugestões dadas pelo colega, era dirigido por esse mesmo colega.  Para ficar bem claro: se a 

                                                           
31 Essa orientação tinha dois intuitos: treinar a percepção do andamento, importante para ter um maior domínio 

sobre a ação, sem ralentá-la ou apressá-la; avaliar se a execução do andamento estava de acordo com o sentido 

que o proponente da partitura queria dar à mesma.   
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partitura de A era feita por B, quando A voltasse a se ocupar dela, B a dirigiria conforme suas 

convicções. 

 

Pausas: 

Até o momento em que propus a partitura de ações “quero/não quero”, as pausas 

haviam sido trabalhadas apenas como treinamento da precisão e interiorização do andamento 

durante o exercício de “corridas e paradas”.  Neste exercício, era importante a manutenção da 

energia durante as pausas, que não deveriam tornar-se “buracos”, momentos em branco.32  

No entanto, não havia ainda uma preocupação em justificar internamente essas pausas,33 o 

que só começou a aparecer com a partitura “quero/não quero” e tornou-se mais importante 

com as partituras de pausa.  

Com a apresentação das partituras, detectamos os primeiros problemas gerados pela 

dificuldade em seguir o enunciado do exercício, que demandava a presença de uma ou mais 

pausas.  Um enunciado aparentemente tão simples, trouxe à tona dificuldades acarretadas 

muito provavelmente devido à falta de costume em refletir sobre os elementos da arte do ator.  

Como habitualmente o ator percorre o caminho inverso, construindo pausas em função de 

exigências intrínsecas à seqüência de ações (e, muitas vezes, sem ter consciência de porquê e 

de como faz isto), trilhar o caminho começando pelo fim exigiria um certo grau de 

compreensão das funções da pausa. No entanto, só pude chegar a esta conclusão após assistir 

às apresentações, que suscitaram no grupo muitas dúvidas e algumas suposições. 

                                                           

 
32 O trabalho feito com as pausas durante o exercício de “corridas e paradas” relaciona-se com o que Burnier 

comenta sobre precisão: “ Para se obter tal exatitude, rigor e justeza, tem-se, em geral, que cortar a ação antes 

que sua linha de energia acabe ou se enfraqueça” ou seja,  “cortá-la antes que termine sua linha de força, ou o 

fluxo de energia que a conduz” (Mello, 1994: 71).  Também Barba fala sobre o assunto: “o segredo de um 

ritmo-em-vida, como as ondas do mar, folhas ao vento, ou as chamas do fogo, é encontrado nas pausas.  Essas 

pausas não são paradas estáticas, mas transições, mudanças entre uma ação e outra.  Uma ação pára e é retida 

por uma fração de segundo, criando um contra-impulso, que é o impulso da ação sucessiva” (1995: 211). 
33 O processo de justificação interna de uma pausa relaciona-se ao episódio descrito no capítulo 2, p. 54-5, em 

que Stanislavski critica Toporkov por não estar em pé no ritmo correto.  Essa justificação não existia em outros 

exercícios porque eles não lidavam com a criação de um personagem.  
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A pausa apareceu como um problema na estrutura das partituras de Marcos e 

Janaína, que demostraram rapidamente não terem sido compostas em função da exigência do 

exercício.  O primeiro havia de fato esquecido de que a partitura deveria ter uma ou mais 

pausas e, lembrado disso, escolheu fazer sua pausa onde lhe pareceu ser possível; a segunda, 

embora tivesse previsto desde o início um momento de pausa, não conseguiu realizá-la a 

contento.  Nessas partituras, as pausas apareceram como um problema estrutural: 

interrompiam gratuitamente um movimento no meio de seu fluxo, paralisando-o por alguns 

instantes; estes eram depois retomados como se nada tivesse acontecido.  Nas duas partituras 

as pausas não tinham motivo nem função, não revelando transição ou ruptura justificada pela 

ação e ainda por cima tendiam a esvaziar a ação ao invés de reforçá-la.  Ou seja: as partituras 

ficavam muito melhores sem as pausas. 

Ao apontarmos para a gratuidade das pausas nessas duas partituras, passamos a 

pensar quando e como as pausas poderiam aparecer com funcionalidade, dentro das partituras 

apresentadas.  Janaína solucionou o problema rapidamente, optando pelo caminho 

aparentemente mais simples: abriu mão da pausa que nos parecera gratuita e acrescentou uma 

ação anterior que exigia uma pausa de transição para a ação seguinte.  Para fazer isso, no 

entanto, ela precisou perceber que tipo de ação exigia uma pausa, e refletir sobre o significado 

desta pausa dentro da seqüência.   

Marcos levou cinco encontros tentando resolver o problema sem incluir nada de 

novo em sua partitura, mas não havia um único momento dentro dela que demandasse uma 

pausa.  Finalmente, já no último encontro desta etapa e inspirado pelas sugestões de Júlio, 

decidiu levar às últimas conseqüências um tom levemente cômico que podia ser mais 

explorado, e, salpicando sua partitura com inúmeras pausas, pôde driblar o estilo tendente ao 

naturalismo que geralmente imprime aos seus trabalhos.  Jogando com a alternância entre 
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ações rápidas e pausas curtas (poses), estas passaram a ter a função de pontuar a narrativa, 

enfatizando cada ação e reação e dando-lhe um ritmo ágil.34  

 A partitura de Júlio não apresentava problemas na concepção das pausas, mas em 

sua execução: faltava precisão e certeza quanto aos momentos exatos em que deviam ser 

realizadas e quanto à quantidade e à duração de cada uma delas.  Às vezes as pausas eram 

alongadas além da conta, devido a um retardamento nos impulsos.  A execução resultava, 

portanto, pouco clara, sendo difícil compreender exatamente a motivação de tais interrupções, 

embora elas não destoassem da composição, feita em torno de movimentos fluidos, num 

primeiro momento, e intermitentes, no momento seguinte.  

Natália não apresentou dificuldades em realizar pausas bem definidas e que nos 

pareceram, à primeira vista, bem funcionais.  Era claro que sua partitura tinha sido concebida 

a partir dessas pausas.  No entanto, uma delas, por ser longa em demasia, teve como 

conseqüência o enfraquecimento de um momento que deveria ser o mais tenso na partitura, 

como veremos mais adiante.   

 

Andamento: 

As reflexões sobre como marcar e o que representa o andamento também foram 

muito produtivas.  Desde a primeira apresentação das partituras, fizemos a avaliação de seus 

andamentos.  Para tanto, marcávamos, um a um, a velocidade das seqüências através de 

batidas regulares nos instrumentos de percussão, tais como as do metrônomo.  O objetivo não 

era, no entanto, regularizar o tempo-ritmo do colaborador que estivesse atuando, mas 

desenvolver a percepção e consciência do andamento tanto no proponente da seqüência, como 

nos que estivessem batendo ou apenas assistindo.  Tratava-se sobretudo de dar um retorno ao 

                                                           
34 Momentos de pausa funcionam como descontinuidades geradoras de ritmo.  Segundo ainda Barba, “Pausas e 

silêncios são, realmente, a rede de sustentação sobre a qual se desenvolve o ritmo.  Não há ritmo se não há 

consciência de silêncios e pausas (...)” (1995: 211). 
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ator proponente, mostrando-lhe como estávamos compreendendo sua partitura em termos de 

tempo.  Além disso, havia também a preocupação, de minha parte, em perceber se os 

momentos mais enfáticos da partitura apresentada coincidiam com as batidas de andamento: 

essa coincidência, além de mostrar a sintonia entre o ator e o percussionista, indicava que 

ambos possuíam, consciente ou inconscientemente, uma referência métrica.35  

O andamento de uma partitura cênica, porém, não é um dado claro e objetivo; pelo 

contrário, descobrimos que cada um de nós marcava o andamento a seu jeito, e que não 

tínhamos argumentos para dizer qual era o andamento correto.  Momentos houve, no entanto, 

que obtivemos grande precisão nesta marcação, como no caso da partitura de Natália, que 

tinha sido claramente elaborada sobre uma base métrica rigorosa.36  A despeito de não termos 

encontrado nenhum meio mais objetivo para a determinação do andamento, o exercício de 

perceber e marcar o andamento nos revelou outros aspectos do problema.  

Percebemos, por exemplo, que o andamento não podia ser detectado apenas pelos 

movimentos (gestos, passos) mais aparentes do ator, que constituem seu tempo-ritmo exterior: 

o tempo-ritmo interior,37 imprimindo descontração ou tensão na seqüência, tinha muito mais 

                                                           

 

 
35 Ao dizer “referência métrica”, neste trecho, evoco não a métrica predominante no ensino musical ocidental, 

mas a referência representada por todo e qualquer metro que, guiando tanto o ator como o espectador, possa 

fazer com que, muitas vezes, as batidas de andamento realizadas pelo segundo coincidam com as ênfases 

propostas pelo primeiro.  No entanto, a tendência dos atores da Oficina (evidentemente condicionados pela 

cultura musical ocidental) era a de bater um andamento regular, embora, em suas ações, nem sempre baseassem 

seus tempos-ritmos nesta regularidade.  Isso deveria tornar menos numerosos os momentos de total 

sincronismo, mas o ator mais “musicalizado” (segundo critérios da educação musical ocidental), ao perceber a 

referência métrica que está sendo utilizada, busca inconscientemente estes momentos de coincidência e modifica 

a duração de suas ações, adaptando-se ao metro proposto.  
36 A partitura de Natália foi um exemplo de clareza e precisão dentro da métrica: apesar da marcação proposta 

por Janaína não ter sido a mesma que as propostas por Júlio e Marcos (estas, sim, eram bem semelhantes), pude 

perceber, somente após comparar as gravações que tinha feito deste exercício, que a marcação de Janaína, mais 

lenta do que a dos outros, poderia ser compreendida não como a marcação da pulsação da partitura, mas do seu 

tempo forte.  Portanto, os momentos marcados por ela eram também marcados pelos outros dois que, no 

entanto, marcavam também mais 2 tempos intermediários.  O interessante é que Júlio percebeu este tempo forte 

e acentuou-o na sua marcação.  De fato, cada movimento mais forte e aparente de Natália, durante um bom 

trecho da partitura, caía aproximadamente de 3 em 3 tempos.  Assim, se fôssemos superpor a percussão de 

Janaína com a de Marcos, tirando algumas pequenas incorreções, teríamos a marcação sentida por Júlio.  
37 Tempo-ritmo exterior e interior são conceitos de Stanislavski.  Ele se refere ao tempo-ritmo dos pensamentos, 

emoções e outras sensações subjetivas como pertencentes ao tempo-ritmo interior do ator; já o tempo-ritmo 

expresso pelos movimentos corporais e pela fala, fariam parte do tempo-ritmo exterior.  
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influência no andamento do que o tempo-ritmo exterior.  Assim, movimentos lentos, mas 

carregados de tensão, geravam a percepção de um andamento acelerado, enquanto a agitação 

descontraída, até mesmo rápida, poderia ser marcada em intervalos longos, como se os 

movimentos rápidos do ator representassem apenas subdivisões de uma pulsação.38  

A partitura de Janaína, cheia de nuances, apresentava todas essas possibilidades: num 

primeiro momento, em que ela corria ansiosamente procurando algo, seu tempo-ritmo exterior 

coincidia com o interior, o que fazia com que marcássemos o andamento mais acelerado.  Em 

seguida, ao encontrar o que queria, passava a um andamento lento (ainda tempo-ritmo exterior 

coincidindo com o interior).  Sem alterar a disposição interna, passava a agir mais 

rapidamente, o que nos levou a continuar marcando um andamento lento.  Finalmente, um 

gesto mais denso e lento ao final da partitura foi sentido por alguns como uma aceleração no 

andamento.  

Perceber se o andamento alterava-se ou mantinha-se igual do início ao fim da 

partitura foi importante para que cada um refletisse sobre os objetivos de suas seqüências e 

pudesse aperfeiçoá-las.  No caso de Natália, por exemplo, ela percebia claramente uma 

aceleração do andamento ao fim de sua partitura, gerada por uma tensão que deveria aparecer 

como muito forte.  No entanto, ninguém conseguia perceber esta aceleração pela sua 

execução, embora achassem lógico, pela trajetória da partitura, que o final desta se 

apresentasse mais tenso.  Resultado: todos marcavam um andamento só do início ao fim. 

Para clarear o que queria, colocando mais tensão nesse momento, Natália precisou 

perceber o que estava fazendo para embaçar esta percepção, e assim executar melhor este 

trecho.  Descobriu-se que ela deixava a tensão aparecer apenas um segundo antes de terminar 

a partitura, e que, logo após o ápice de sua partitura, que teria tudo para provocar o aumento 

                                                           
38 A bem da verdade, embora a marcação lenta para movimentos rápidos realmente tenha ocorrido durante a 

Oficina, o mais comum era que esta marcação seguisse a rapidez do movimento; já o andamento acelerado para 

momentos tensos, mesmo bem lentos, ocorreu com muito mais freqüência.   
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da tensão, havia uma pausa longa e uma caminhada relativamente lenta.  A solução 

encontrada foi a antecipação do momento de tensão, acelerando a caminhada e diminuindo a 

duração da pausa de transição. 

Todo esse processo de aperfeiçoamento das partituras (algumas  trabalhadas em 

detalhes) foi muito enriquecedor, trazendo não só reflexões gerais, mas também ganhos 

técnicos e artísticos.  Todos ganharam mais consciência e praticaram a observação e a 

reflexão sobre a função estrutural de elementos músico-teatrais, além de terem conseguido 

superar dificuldades técnicas particulares, conforme venho descrevendo. 

Janaína conseguiu chegar a uma seqüência repleta de nuances, com qualidade de 

movimento, dinâmica e alterações de andamento;  Natália chegou a uma partitura muito clara 

em termos rítmicos, com boa definição de personagem e das circunstâncias;  Marcos, embora 

não tenha conseguido como resultado final mais do que um esboço em direção a uma 

seqüência cômica, obteve uma grande vitória: deixou para trás um certo “naturalismo 

ilustrativo”,39 exacerbando o potencial narrativo de sua partitura através do jogo entre ações 

rápidas e pausas curtas.  Não houve, no entanto, justificativa interna, psicológica, para essas 

pausas; elas foram justificadas pelo jogo cênico estabelecido.  Já o processo de Júlio foi 

exemplar, pelos resultados a que conseguiu chegar, mesmo com suas dificuldades rítmicas, e 

pela consciência que demonstrou ter a cada passo do trabalho.  Em sua partitura final, 

especialmente na primeira parte, Júlio apresentou reações mais rápidas, sem pausas 

desnecessárias e com economia gestual, o que só foi possível com o aperfeiçoamento da 

precisão.40  Além disso, conseguiu interiorizar o tempo-ritmo a tal ponto que pôde obter 

                                                           
39 Desculpem-me a expressão inaudita, mas não saberia como denominar essa tendência de Marcos em todas as 

suas partituras: como na partitura de quatro tempos, ele cria um pequeno roteiro e ilustra-o com gestos 

indicativos e feitos de modo naturalista, embora inclua momentos de mímica.  Sua execução é boa, mas as ações 

não são experimentadas pelo que elas são, e sim tratadas como indicação.  O que passa para o espectador é uma 

desconexão do ator com o momento presente, como se ele estivesse apenas querendo chegar ao fim para 

perguntar se o público captou sua mensagem. 
40 A precisão final foi tanta, que Júlio conseguiu obter a mesma duração total nas duas últimas vezes em que 

apresentou a partitura, acompanhado pela percussão e sem ela. 



 

 

110 

precisão sem mecanizar as ações, o que vinha sendo sua grande dificuldade desde o trabalho 

com a partitura anterior (“quero/ não quero”).41   Por fim, o tempo entre os impulsos e as 

ações desapareceu quase inteiramente: cada passo, cada transição passaram a ser decididos 

com rapidez e limpeza de movimentos.  

 

3.5 – A volta das cenas  

 

Minha intenção primeira ao retomar as cenas era verificar o alcance dos exercícios de 

tempo-ritmo nessas circunstâncias, ou seja, tendo que agir diretamente em cenas que haviam 

sido concebidas a partir de textos preexistentes. Sendo assim, colocava-me os seguintes 

problemas: como fazer para que os exercícios de tempo-ritmo tivessem influência no 

resultado final? Como ajustar as cenas ritmicamente? Como criar composições adequadas a 

um sentido anterior (texto), ou, ao contrário, recriar este sentido através do trabalho com a 

musicalidade?  De que maneira trabalhar os personagens? 

As perguntas se multiplicavam e eu não tinha respostas prontas: teria que seguir o 

“método” de tentativa e erro, aproveitando os recursos que vinham sendo usados com mais 

sucesso na Oficina, como a sonorização dos movimentos dos atores através da percussão e a 

utilização das batidas de andamento.   

Meu objetivo geral consistia em aperfeiçoar as cenas através do uso cada vez mais 

consciente de elementos da musicalidade, sempre trabalhando com as possibilidades musicais 

criativas dos colaboradores.  Interessava-me dar continuidade à busca da precisão rítmica, do 

uso expressivo da dinâmica, do sentido construído pelo uso do tempo-ritmo (andamento, 

pausas, acentuações), visando tornar as cenas claras e intensas.  No meu entender, a cena de 

                                                           
41 Júlio assim comentou o resultado do trabalho:  “A influência de Natália me possibilitou precisar os diversos 

ritmos, coisa que sozinho não tinha conseguido fazer, pois as marcações sumiam quando eu encontrava a “vida” 

da partitura e quando conseguia marcar, perdia a “vida” – coisa da minha falha de formação rítmica, eu acho.” 

(35-7). 
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A capital federal deveria ser trabalhada em sua estrutura rítmica, de modo a torná-la bem 

precisa para que os momentos cômicos “funcionassem”.  No caso de A falecida, parecia-me 

mais importante trabalhar com a dinâmica e a agógica, estabelecendo nuances de andamento e 

de intensidade.  O trabalho prosseguiria com o olhar ainda direcionado para os momentos de 

transição, em que as pausas e as mudanças de andamento cumprem importante função, 

procurando, além disso, pesquisar os meios de acentuação (destaque, ênfase) de palavras e 

gestos.  

Inicialmente, eu acreditava que deveria começar pela compreensão da estrutura 

rítmica das cenas: os atores teriam de retomá-las e depois apresentá-las para que 

descobríssemos os diferentes andamentos dentro de cada cena, detectando os momentos de 

mudança.  Com isso, teríamos as cenas divididas em unidades de andamento, e 

trabalharíamos sobre uma unidade a cada vez.42  Ao tentar começar este trabalho, porém, 

percebi que havia muitos obstáculos a serem contornados e que diziam respeito ao 

entendimento dos textos e mesmo às especificidades técnicas de cada um deles.  Passo então 

a comentar os procedimentos adotados em cada cena. 

 

 A capital federal  

No caso da cena de A capital federal os obstáculos foram muitos.   A começar pelo 

gênero: uma burleta.43  Com suas convenções, como os apartes, e seu distanciamento na 

condução dos personagens, a burleta exigia pelo menos algum conhecimento de interpretação 

para comédia.  Os atores, porém, mostraram ter pouca familiaridade com o gênero, levando a 

sério os personagens e tendo muita dificuldade em atuar comentando com o público.  Assim, 

                                                                                                                                                                                     

 
42 Em sua Apostila de análise de texto, Yan Michalski afirma algo semelhante: para ele, “As peças são 

compostas de unidades de ação que (...) são diferentes em conteúdo e objetivos; assim, cada unidade tem o seu 

tempo próprio, a sua batida própria (Michalski, s.d.: 19, grifos meus).  
43  Segundo Neyde Veneziano, o gênero burleta, no Brasil, consistia numa “comédia de costumes curta e 

musicada”, que baseava-se em “temas de caráter nacional” (Veneziano, 1996: 22).  
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quando me dei conta, ao invés de estar trabalhando e pesquisando o tempo-ritmo específico 

dessa burleta, tentava encontrar soluções para que os atores ultrapassassem a compreensão 

realista das situações de seus personagens, diminuindo seu envolvimento com eles e 

tornando-os mais flexíveis e cômicos.  Esse fato, somado às circunstâncias gerais que 

afetaram o processo de investigação nesta terceira etapa da Oficina, não permitiu que o 

trabalho sobre esta cena se desenvolvesse a contento.44  

A cena, que no início da Oficina tinha sido a mais bem trabalhada, com marcações 

pertinentes criadas pelos atores, estava sendo realizada sem nenhum envolvimento e ritmo; os 

atores não conseguiam mais contracenar: o que um propunha, não era captado pelo outro, e 

eles mal se ouviam: uma total falta de sintonia arrastava a ação.  Os momentos cômicos não 

causavam riso, os atores preocupavam-se demais com as justificativas para os procedimentos 

dos personagens e esqueciam-se de “brincar”.  Natália nitidamente fazia a cena por 

obrigação. 

Para tentar colocá-los num tempo mais veloz, em que tivessem de entrar num fluxo 

contínuo, ágil, usei o metrônomo em andamentos rápidos enquanto passavam a cena, mas não 

houve reação, pelo contrário: ambos queixaram-se muito do metrônomo.45   Apenas com 

procedimentos lúdicos consegui que modificassem um pouco essa relação, descristalizando os 

tempos-ritmos que tinham se instalado por pura inércia.  Jogaram bola, andaram e correram 

de braços dados, além de terem feito outros exercícios físicos em dupla, enquanto falavam o 

diálogo da cena; no entanto, sempre que voltavam à mesma, perdiam quase toda a vivacidade 

que haviam adquirido com os jogos. Tentei então trabalhar com pequenos trechos, procurando 

ajustá-los ritmicamente, mas foi em vão: a procura rígida por precisão fazia com que se 

                                                           
44 Essas circunstâncias abrangem um grande número de faltas e de atrasos diários, resistência a exercícios e falta 

de concentração, além da difícil situação de Júlio,  que acabou se desdobrando em dois papéis, um em cada 

cena, para suprir a saída de Henrique.  
45  Natália, por exemplo, deixou registrado em seu relatório o seguinte comentário: “É muito complicado 

trabalhar com o metrônomo.  Quando eu procuro ser influenciada por ele o texto sai qualquer nota, mas dentro 

do ritmo e vice-versa” (Natália: 46). 
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tornassem ainda mais distantes do tom de brincadeira dos trechos trabalhados.  Aqui fica 

patente a dificuldade musical dos atores, somada à pouca experiência com o gênero cômico: o 

ator mais “musicalizado” geralmente tende a “brincar” com a referência métrica, pois o pulso, 

ao estabelecer limites claros, inspira e estimula a improvisação. 46   A princípio, ter o 

metrônomo ou outro instrumento como referência deveria afastá-los da rigidez e seriedade, 

convidando-os ao jogo.47  Como isso não aconteceu, a saída foi voltar várias vezes ao texto, 

reinterpretando-o.  Numa dessas voltas ao texto, pedi que procurassem um advérbio de modo 

que qualificasse cada intervenção de seus personagens: com isso, cheguei a um exercício que 

unia um ritmo vivo e pontuado por pequenas pausas cômicas à necessidade de levá-los a se 

divertir na cena.  Começou a resultar.  Infelizmente já estávamos chegando ao fim da 

Oficina. 

  

A falecida 

A cena de A falecida foi mais simples de trabalhar, mesmo tendo passado por uma 

reformulação significativa, com um “troca-troca” de papéis;48  afinal, os atores pareciam 

sentir-se bem mais à vontade atuando fora da comédia.  Ainda assim, tivemos várias 

dificuldades na interpretação do texto, e precisei orientá-los em muitos aspectos da 

interpretação.  Essas dificuldades, porém, não configuraram a tônica do processo, como no 

caso de A capital federal,  não impedindo um trabalho mais eficaz com o uso da 

musicalidade. 

                                                           

 

 
46 A referência métrica só pode ser percebida como referência, de fato, por iniciados na linguagem musical, ou 

seja, por “musicalizados”; os que não compreendem o metro como referência são também incapazes de perceber 

“limites claros” dados pela pulsação, e acabam por confundir-se. 
47 O metrônomo, enquanto referência precisa de andamento, deveria contribuir para dar os limites temporais da 

cena, da mesma forma que a música, em Meyerhold, funcionava como uma ferramenta para estabelecer a 

autolimitação temporal.  
48 Marcos, que no início da Oficina fazia o papel de Tuninho, passou-o para Júlio, e ficou com o de Pimentel, 

outrora feito por Henrique.  Janaína, uma das atrizes que começara a Oficina com o texto de Confidências, 

passou a fazer o papel de Zulmira. 
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Logo no início, tentei fazer com que os atores sentissem o andamento da cena 

enquanto atuavam, o que foi muito difícil.  Pensei também que poderiam marcar apenas os 

momentos de ênfase, mas eles ainda não sabiam bem o que marcar.  Na verdade, faltava um 

estudo mais detido do texto, coisa que acabei por fazer sozinha, pois restava-nos pouco tempo 

de Oficina.  Tendo dividido a cena em unidades de andamento a partir de minha própria 

interpretação do texto, não mais pedi que tentassem perceber os andamentos da cena, mas que 

os recriassem, baseados no metrônomo (sempre variando o andamento) e nos andamentos 

sugeridos a partir de exercícios que jogavam com o tempo-ritmo e a dinâmica. 

Os exercícios que mais resultaram foram feitos com duas seqüências, uma de  

Janaína, outra de Marcos.  Janaína estava tendo muita dificuldade em tornar fluida e 

interessante uma passagem em que sua personagem falava por muito tempo.  Depois de 

passar a cena várias vezes sem resultado, consegui por fim que ela obtivesse maior integração 

entre a dinâmica corporal (incluindo, aí, variações de ordem temporal – agógica, ritmo - e na 

intensidade) e a dinâmica vocal, conectando-se mais com o que fazia.  O recurso usado foi a 

determinação de uma seqüência física com algumas marcas específicas, como saltar no 

momento em que falava determinada frase, acentuando-a, correr em outra, ralentar num 

terceiro momento, até que toda essa dinâmica fosse incorporada por ela de modo fluido.  

Depois disso, ela passou a criar novas nuances e pouco a pouco foi conseguindo eliminar os 

momentos em que ainda se desligava momentaneamente de suas ações.  Ao final do 

processo, retrabalhou as marcações originais, com a ajuda de Marcos, modificando-as em 

parte.  Como resultado do trabalho este momento tornou-se forte, rítmico e fluido, 

sobressaindo na cena. 

Com Marcos fiz um trabalho de buscar as ênfases do texto (destaques), de modo a 

torná-lo mais claro e rítmico.  No trecho escolhido, o personagem de Marcos (Pimentel) 

permanecia um longo tempo apenas narrando para Tuninho o seu primeiro encontro com 
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Zulmira, o personagem de Janaína.  Começamos por marcar no texto os momentos que 

julgávamos devessem ser valorizados, de acordo com o contexto da cena e as peculiaridades 

do personagem.  As maneiras de enfatizar variavam: acentuando o trecho (palavra, frase ou 

parte de frase) através do aumento do volume da voz, destacando-o mediante pausas curtas 

antes e depois, contrastando-o com o que vinha anterior e posteriormente através de 

diferenças na articulação rítmica ou na velocidade, reforçando-o através de gestos feitos 

simultaneamente etc.   

Para  completar o trabalho, passamos o texto acompanhado por dois instrumentos de 

percussão: um marcava os momentos de ênfase, outro sonorizava cada pausa.  Este exercício, 

embora tenha sido realizado rapidamente, foi importante para ajudar Marcos a aperfeiçoar o 

ritmo e a expressividade do trecho trabalhado.  

Na última gravação desta cena, portanto, há um nítido desenvolvimento, mas apenas 

nos trechos citados acima, que foram trabalhados diretamente com exercícios de tempo-ritmo.  

Nos outros momentos, o tempo-ritmo se afrouxava ou era apressado indevidamente, e os 

atores perdiam constantemente o contato com o que faziam, o que comprova que a prática de 

exercícios de tempo-ritmo, mesmo sendo bem-sucedida, não traz resultados imediatos.  No 

entanto, os resultados positivos dos trechos trabalhados me levam a acreditar na viabilidade 

de um trabalho com o tempo-ritmo nas cenas, um trabalho que deve ser longo e feito em 

conjunto com outros procedimentos ligados à atuação.   

 

3.6 – Avaliação Final 

 

No último dia da Oficina Experimental de Tempo-Ritmo registrei, pela última vez, 

as cenas de A falecida e A capital federal.  Minha primeira sensação foi de enorme derrota: 

os bons resultados que obtive com Janaína e Marcos em A falecida não foram suficientes para 
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abrandar o sentimento de impotência diante do péssimo – e a palavra tem que ser esta mesma 

– resultado da cena de A capital federal.  Esta sensação perseguiu-me durante um bom 

tempo e, neste ínterim, só consegui elaborar críticas à Oficina, procurando justificativas para 

o fracasso ora nos métodos utilizados, ora na minha maneira de conduzir exercícios e atores, 

ora ainda no planejamento dos encontros.  

Apenas uns dois ou três meses após o término da Oficina comecei a perceber que a 

experiência não fora em vão, e que eu poderia avaliá-la de forma muito mais positiva do que 

vinha fazendo até então.  Chego agora ao momento de colocar, lado a lado, as principais 

críticas e os resultados mais consistentes a que consegui chegar, apontando os aspectos 

positivos e negativos dos recursos desenvolvidos durante a Oficina, as questões levantadas, as 

dificuldades não superadas, as soluções – sempre provisórias -, as lacunas ainda não 

preenchidas. 

 

3.6.1 – Resultados obtidos com os primeiros exercícios 

 

Chamo de primeiros exercícios aqueles experimentados na primeira etapa do 

trabalho, que constituíram exercícios de introdução do tema da pesquisa aos colaboradores.  

Sua função consistiu em “aclimatar” os atores colaboradores à minha maneira de trabalhar (e 

vice-versa), aos métodos empregados, com seus pressupostos, e sobretudo aos elementos de 

musicalidade escolhidos como ferramentas para o trabalho.  Como resultados deste período 

ressalto a compreensão, por parte dos atores, da necessidade de relacionar sempre o 

tempo-ritmo com as sensações físicas, mentais e emocionais, e de buscar a precisão e a 

sintonia do grupo.  Acredito também ter chegado a alguns bons exercícios introdutórios, 

como o exercício de expressar determinadas pulsações através do caminhar, tendo como 
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ponto de partida a pulsação interna.  Este período não nos trouxe, no entanto, nenhuma 

indagação mais significativa. 

3.6.2 - Resultados obtidos com o trabalho sobre as partituras de ações: 

 

As partituras de ações foram realizadas durante a segunda etapa da Oficina, etapa em 

que todos se dedicaram com mais interesse à resolução dos problemas surgidos com a 

proposta e, segundo declararam, “sentiram-se pesquisando”.  Nesse período, passamos do 

problema do “como fazer” para a indagação sobre as funções de elementos musicais básicos 

na atuação, como a pausa e o andamento.  O interessante  é que a indagação básica do “para 

que serve” só surgiu porque perguntávamo-nos “como fazer”, o que me leva a pensar que, de 

fato, no trabalho prático acompanhado de reflexão não há hierarquia separando teoria e 

prática.    

Outro ganho deste segundo período foi a experimentação de um recurso interessante: 

o uso da percussão como auxiliar na construção musical e no aperfeiçoamento rítmico das 

partituras.  Acredito que este recurso apresenta várias vantagens, mas existem também 

limites para sua utilização.  Segue uma avaliação do recurso, procurando elencar possíveis 

problemas e prováveis benefícios de sua aplicação. 

 

Vantagens do recurso: 

1. Quando o ator usa o estímulo do som para conscientizar-se do tempo-ritmo e da dinâmica 

de seus movimentos, ele está usando sua sensibilidade musical para redefinir, em algum 

nível, suas ações, aperfeiçoando sua criação.  Este procedimento pode conduzir o ator para 

a economia gestual, o ajuste rítmico e a precisão nos impulsos, cortando excesso de pausas 

(que gera lentidão indevida) e de movimentos.  Ao mesmo tempo, o ajuda a perceber 

repetições de tempo-ritmo e de dinâmica que podem indicar monotonia.  
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2. Quando atua tendo seus movimentos sonorizados, habitua-se a escutar sons como 

conseqüência de seus gestos, o que o leva a construir memória e imaginação auditivas, que 

pode ser usada como estímulo para determinados gestos mais marcados ou, simplesmente, 

para ajudar na memorização de seqüências e cenas.  

3. Aquele que percute também pratica sua musicalidade, seu entendimento da dinâmica e do 

tempo-ritmo.  Ao propor e ver o colega atuando sincronizado, ele pode perceber as 

possibilidades musicais da partitura a serem exploradas. 

4. O recurso desenvolve a compreensão do que entendo por musicalidade ao mostrar, através 

da sonorização de movimentos, palavras e gestos, que é possível perceber musicalmente 

eventos que não são de natureza musical.  

5. Trabalhar com a percussão marcando o andamento desenvolve a capacidade de dominar 

seu próprio tempo-ritmo.  Enquanto esse domínio não ocorre, este trabalho pode ajudar o 

ator a avaliar o tempo-ritmo da cena, levando-o a buscar outras referências temporais 

quando perceber tempos-ritmos equivocados.  

6. Escutar as batidas de andamento enquanto atua é interessante para compreender o quão 

rítmica49 está a cena; coincidências com as pulsações, em momentos de ênfase ou pausa, 

são bem vindas.  O ator, a partir da percepção de seu andamento por vários espectadores, 

pode “incrementar” os momentos de maior tensão.  Se o andamento continua lento em 

momentos que devem ser tensos, significa que o ator precisa trabalhar mais para chegar 

aonde quer. 

 

Limites do recurso:  

1. Em primeiro lugar, tal recurso não é aconselhável para ser utilizado com atores com 

muitas dificuldades musicais, isto é, que não têm maior relação com a audição e não 
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entendem a marcação de andamento ou de tempo-ritmo como referências para suas ações; 

para esses atores, o recurso pode tornar-se um empecilho ao invés de um elemento 

facilitador.50  Assim, a tendência é a de que  atores menos musicais simplifiquem em 

demasia suas criações ao percutirem-nas, tornando-as mais regulares, previsíveis e, 

portanto, monótonas.  Tais atores devem estar atentos principalmente quando marcam 

seus andamentos para não se movimentarem ou falarem regularmente a cada pulsação.51   

2. O exercício de escutar sons como conseqüência de seus gestos pode gerar o hábito 

perigoso de apenas ficar se ouvindo e perder o contato com o resto.  O ator não deve 

jamais limitar-se a uma espécie de condescendente auto-expressão: deve ser capaz de 

ouvir os colegas para chegar ao jogo da contracenação, podendo reagir e propor.  

 

Outras considerações sobre o recurso:  

Pude constatar, com base nas experiências relatadas anteriormente, que a sonorização 

dos gestos do ator por um espectador atento interfere no trabalho do primeiro, pois nem 

mesmo a premissa de que o acompanhante deve apenas percutir cada passo e cada gesto do 

ator proponente impede que sua subjetividade interfira na partitura.  Assim, este espectador 

contribui diretamente e de modo não-verbal com a sua interpretação: acaba havendo uma 

interação involuntária entre ele e o ator proponente.  Quanto mais sensibilidade musical 

tiverem tanto o ator como o acompanhante, mais fácil fluirá esta interação. 

                                                                                                                                                                                     
49 Lembrando que o termo “rítmico” muitas vezes é entendido como dependente da métrica (vinculado, pois, aos 

tempos fortes e fracos do compasso). 
50 No caso dos atores que participaram da Oficina, se houve dificuldade com o uso do metrônomo, ela não 

ocorreu com o recurso à percussão: apesar de mostrarem-se menos iniciados musicalmente, Natália, e 

principalmente Júlio, possuíam grande sensibilidade musical e, no caso da primeira, uma forte tendência à 

precisão, devido à sua formação em dança. 

 51 Júlio, por exemplo, tinha dificuldade em entender que, quando era proposta uma pulsação regular, ele podia 

fazer o que quisesse dela (ritmos sincopados, uso de quiálteras e contratempos); por não ter chegado a um estágio 

de musicalidade em que pudesse criar esses ritmos a partir da simples referência dada pelo pulso, esperava que eu 

propusesse como referência ritmos com essas divisões irregulares.  Daí o seu comentário sobre a marcação do 

andamento de sua partitura de pausa: “É bom quando as batidas (na 1a parte) se encontram aos movimentos, e na 

2a parte onde eu procuro um ritmo inconstante, um fluxo contido, somente uma batida nesses moldes (...) poderia 

me ajudar” (Júlio: 32, grifos meus).  
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Este recurso pode ser utilizado, por exemplo, por um diretor que queira, dentre outras 

coisas, auxiliar o ator a manter a tensão e a energia principalmente nas pausas e demais 

transições.52  Devo lembrar apenas que, após o uso do recurso, é aconselhável que o ator se 

habitue a realizar a seqüência sem o auxílio da percussão, para não ficar dependente de 

referências sonoras. 

 No mais, é importante ainda levar em consideração que, se o exercício com a 

percussão prepara o aluno para uma escuta mais sensível de sua ação, em termos de 

tempo-ritmo e dinâmica, não o inicia musicalmente.  Ainda assim, mesmo o ator menos 

“musicalizado”, é ao menos capaz de perceber, através desse recurso, quando sua criação está 

muito monótona e quando está usando com mais consciência os elementos musicais, como de 

fato aconteceu com Júlio.   

 

3.6.3 – Resultados obtidos com o trabalho sobre as cenas: 

 

Trato aqui exclusivamente da terceira etapa, período em que tive mais dificuldades 

em conduzir os trabalhos.  Com pouco mais de um mês para concluir a Oficina, eu ainda 

queria produzir procedimentos eficazes, capazes de aperfeiçoar as cenas apenas através do uso 

criativo do tempo-ritmo e da dinâmica.  No entanto, logo me vi às voltas com inúmeros 

obstáculos, que iam desde a inconstância da presença de alguns colaboradores até dificuldades 

em resolver problemas ligados à interpretação dos textos.  Ademais, o fato de não ter 

planejado desde o início este trabalho mais direto e ativo com as cenas deixou-me muitas 

vezes sem referências.  Sem certezas quanto aos métodos a utilizar, tentei trazer à tona meu 

objeto de pesquisa usando toda a minha criatividade e persistência, o que resultou em duas 

                                                           
52 Para Michalski, “A sensibilidade musical é um dos mais importantes instrumentos do trabalho do diretor. (...) 

É necessário que o diretor e os atores sintam as batidas naturais do texto.  (...) Exercícios rítmicos, por exemplo, 

bater num tambor os tempos de cada unidade, podem ajudar” (Michalski, s.d.: 19, grifos meus). 
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principais maneiras de abordagem e no uso de diversos “instrumentos”.  Essas abordagens 

foram as seguintes: (1) partindo das marcações já estabelecidas pelos atores para as cenas ou 

simplesmente do texto, procuramos detectar seus tempos-ritmos usando a percussão do 

andamento e dos momentos de ênfase, quer pelos atores que estivessem atuando, quer pelos 

que estivessem assistindo; (2) ao invés de procurar o tempo-ritmo nas cenas e nos textos, 

deixamos que ele surgisse por outros meios, utilizando, para isso, recursos como o 

metrônomo, a bola ou movimentos corporais que variassem andamento, acentuação e 

intensidade.  A primeira abordagem procura adequar o tempo-ritmo à interpretação do 

sentido do texto; a segunda, parte da exploração de diferentes tempos-ritmos que propõem, 

cada qual, um sentido diferente para a cena.53 

                                                           

 
53 O professor e pesquisador francês Patrice Pavis compreende o ritmo como um elemento estruturador e que é 

capaz de significar, ou, em suas palavras, de “produzir sentido”.   Para ele, “Procurar/encontrar um ritmo para o 

texto a ser representado é sempre procurar/encontrar um sentido” (Pavis, 1999: 343).  Também segundo ele 

“não se poderia afirmar (...) que o texto tem um sentido primeiro, denotativo, fixo e evidente, uma vez que uma 

enunciação diferente o desvia imediatamente do caminho certo” (Pavis, 1999: 343). 
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Por mais que pareçam antagônicas, creio que as duas abordagens se complementam, 

unindo esforços para a sedimentação das cenas.  No entanto, existe uma certa dificuldade em 

trabalhar com a segunda abordagem quando o ator se atém com muita tenacidade e convicção 

a uma marca já estabelecida, a um método de estudo de personagem, a um estilo de 

interpretação e principalmente a uma idéia fixa do sentido do texto: quando o objetivo é  a 

cena, toda a flexibilidade demonstrada nos exercícios transforma-se numa rigidez de 

princípios.   

Ainda assim, consegui fazê-los, em alguns momentos, abrir mão de princípios 

arraigados e chegar a brincar com as cenas, sempre em busca de novas dinâmicas e 

tempos-ritmos.  Passo agora à descrição de alguns recursos utilizados com sucesso nessa 

busca: 

1. Jogo de bola: consiste em lançar a bola a cada vez que se dirige ao outro personagem, 

fazendo com que o movimento seja influenciado pelo tempo-ritmo e tom do texto e 

vice-versa.  Quando o ator tem falas mais longas, deve bater a bola no chão ou jogá-la 

para cima, a fim de estabelecer um andamento.  Usado como aquecimento, o jogo de bola 

mostrou ser um recurso lúdico que auxilia os atores a construir tempos-ritmos enquanto 

contracenam.  Sua principal função é conectar o ator com o outro e com o que diz e faz, 

ao mesmo tempo em que lhe propõe novos tempos-ritmos, acentuações, inflexões e 

dinâmicas.  Para os atores de A capital federal, foi um recurso importante para 

descristalizar as formas já arraigadas e reaproximá-los das possibilidades cômicas da cena.    

2. Metrônomo: tentei usá-lo como referência de andamento, mas ele só se mostrou útil aos 

atores “iniciados” na linguagem musical do ocidente.  Assim, enquanto Marcos declarava 

que a presença do tic-tac regular do metrônomo lhe era extremamente confortável, 

dando-lhe “segurança dentro de uma estrutura linear onde [se sente] livre para improvisar, 

seguro para explorar possibilidades e ao mesmo tempo constatar como está a ‘música’ do 
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texto” (questionário de Marcos), Júlio rejeitava sua utilização, pois para ele “o metrônomo 

se fazia enfadonho e irritante”, dispersando-o “dos demais objetivos do trabalho na cena” 

(questionário de Júlio).  Para ele, “a marcação rítmica [estragava] o ritmo e a vida da 

cena” (relatório, p. 48).  Na verdade, tanto Júlio como Natália – como, aliás, já foi dito 

anteriormente a propósito de Júlio -, não compreendiam que não precisavam reiterar cada 

batida do metrônomo com seus gestos, ações e falas.     

3. Passeio e/ou dança de braços dados enquanto dialogam: funções muito semelhantes às do 

jogo de bola.  A diferença é que o tipo de relação estabelecida é mais íntima, pois não 

tem nenhum objeto como intermediário, e não há a batida marcante da bola, mas um 

andamento estabelecido conjuntamente (passos, volteios etc).  

4. Circuito físico: trabalho realizado apenas com Janaína, visando fazê-la descobrir novas 

possibilidades de se relacionar com seu personagem e texto a partir de dinâmicas 

corporais (variações na intensidade e no ritmo) inicialmente sugeridas por mim.  Deu um 

ótimo resultado, levando-a a conseguir desprender-se, ao menos em parte, de um tom 

excessivamente sofrido que estava dando para Zulmira, além de ter possibilitado a 

integração entre o texto a ser dito e os movimentos realizados pela atriz. 

 

3.6.4 – Avaliação metodológica: 

 

A questão da metodologia esteve presente a cada passo da Oficina, seja no cuidado 

em registrar os encontros, seja na preparação de cada encontro após a avaliação do encontro 

anterior, seja na busca de critérios para orientar minhas escolhas.  Os recursos, exercícios e 

procedimentos empregados eram constantemente avaliados.   

Inicialmente, porém,  eu acreditava que o mais importante era possuir um método 

rigoroso capaz de produzir provas de que o trabalho com a musicalidade trazia benefícios à 
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atuação.  Este método deveria possibilitar a eliminação de qualquer interferência nos 

resultados realizadas por outros meios que não os exercícios de tempo-ritmo, ou seja, deveria 

banir ao máximo do processo qualquer outro meio capaz de aperfeiçoar desempenhos, tais 

como o simples ato de ensaiar mais vezes e o trabalho específico de interpretação com os 

personagens e situações da cena.  Ele me permitiria observar certa evolução do ator, medida 

através de critérios específicos tais como a presença de nuances expressivas, a clareza e 

precisão nas ações e transições e a adequação do tempo-ritmo ao caráter da cena e do 

personagem54 e registrada pela neutralidade relativa das cenas de controle.  No entanto, a 

partir do momento em que descartei a estratégia das cenas de controle porque não me 

permitiria a visibilidade desse aperfeiçoamento, percebi que a possibilidade de estabelecer um 

tal método ainda estava muito distante.  

A renúncia às cenas de controle, ao invés de tornar-se um problema dentro de minha 

pesquisa, acabou funcionando como um elemento libertador: ela ocorreu justamente quando 

eu havia iniciado o trabalho com as partituras de pausa e, sem me dar conta, transformara a 

hipótese da pesquisa (a suposição de que o desenvolvimento musical do ator beneficia 

diretamente seu trabalho de atuação) em pressuposto, partindo dele para levar o ator a 

incrementar sua partitura através do uso consciente de elementos musicais.  

Na verdade, com as propostas de composição de seqüências de ações, a pesquisa foi 

sendo melhor definida: a necessidade de detectar na atuação um desenvolvimento que deveria 

ser atribuído ao trabalho com a musicalidade, cedeu lugar à investigação mais ativa sobre 

como essa musicalidade entrava na cena (no caso, seqüência de ações) e podia aperfeiçoá-la, 

ao trabalhar diretamente com os elementos de musicalidade.  Como conseqüência dessa 

mudança de atitude, ampliei o campo de ação da pesquisa, que passou a explorar também as 

funções exercidas por elementos musicais na linguagem teatral, procurando perceber como a 

                                                           
54 Ver p. 77. 
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musicalidade entra na estruturação e expressão dessa linguagem.  Infelizmente não fui capaz 

de perceber a tempo a potencialidade deste trabalho, encerrando-o prematuramente para 

dedicar-me às cenas. 

Uma das minhas maiores dificuldades na condução da Oficina foi estabelecer 

claramente, para mim mesma e para os colaboradores, as minhas possibilidades de ação a 

cada momento.  Afinal, numa pesquisa prática como essa, o pesquisador, se não se cerca de 

assistentes, tem de assumir várias funções: ao propor exercícios, conduzi-los, observá-los e 

registrá-los, o pesquisador precisa aprender quando deve interferir e quando deve apenas 

observar os resultados.  Como o diretor de um espetáculo, deve saber aonde quer chegar e 

também saber “escutar” outras e inesperadas possibilidades trazidas pelos atores.  Deve 

perceber até onde o exercício pode dar resultado e quando é o momento de interromper.  Ao 

mesmo tempo, parece-me que deve ter momentos em que apenas observa e registra as reações 

às propostas.  No meu caso, acredito que permaneci muito tempo com uma atitude mais 

passiva em relação aos exercícios propostos: eu os propunha e ficava observando, com medo 

de que minha interferência pudesse deturpar os resultados.  O que eu não percebia é que, pelo 

contrário, os resultados só apareceriam com a minha condução ativa.   

Uma outra característica do trabalho experimental é a incerteza quanto à 

funcionalidade de exercícios novos, nunca testados.  Assim, esbarrei várias vezes no 

problema de como saber, quando o exercício que está sendo testado não funciona, se ele é de 

fato ineficaz ou se o ator é que tem uma dificuldade inicial com ele.  A decisão entre desistir 

do exercício ou insistir, procurando colocá-lo em outros momentos ou levando o ator a obter 

resultados através de outros caminhos, cabe ao pesquisador, e depende sobretudo de sua 

experiência. 

A metodologia incluiu também a produção de documentos: relatórios, gravações em 

vídeo e, após encerrada a Oficina, um questionário respondido por todos os participantes que 
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permaneceram no trabalho até o fim.  Creio ser interessante proceder à  avaliação desses 

documentos, pois ela é essencial para a continuidade da pesquisa para além do curso de 

Mestrado. 

Os relatórios funcionaram como fonte de consulta durante o processo da Oficina, 

mas como eram trazidos e levados para casa pelos colaboradores, nem sempre estiveram 

disponíveis, o que me levou a trabalhar muito mais com base nas minhas próprias observações 

do que nas deles.55  Após o término da Oficina recolhi todos os relatórios para consultá-los 

durante a redação da Dissertação.   

A subjetividade dos relatórios tornou sua leitura trabalhosa, o que me fez pensar que 

teria sido melhor se eu tivesse direcionado um pouco mais a escrita dos mesmos, propondo, 

por exemplo, a cada sessão, questões específicas a serem abordadas.  O fato é que somente 

hoje isso me parece viável: na época essas questões não estavam muito claras, e para mim era 

mais importante detectá-las a partir do trabalho e das reflexões realizadas pelos colaboradores 

do que levá-los a refletir sobre questões predeterminadas.56 

A preparação do questionário visou, de uma certa forma, preencher a falta de 

direcionamento sentida na leitura dos relatórios.  Os questionários foram entregues aos 

colaboradores uma semana depois do término dos trabalhos, e foram recolhidos na semana 

seguinte.  Tive pressa em elaborar e distribuir os questionários para que os colaboradores 

ainda estivessem com a experiência bem presente na memória.  Esse cuidado, porém, acabou 

revelando-se uma “faca de dois gumes”, visto que o processo de confecção da Dissertação 

acrescentou novas questões que não foram tratadas no questionário, além de tirar a ênfase de 

                                                           

 

 
55 Entretanto, pelo menos uma vez por mês, procurava recolher todos os relatórios para consultá-los e avaliá-los, 

orientando melhor os colaboradores sobre como escrevê-los. 
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outras que, durante o processo da Oficina, pareciam-me muito significativas. Feita essa 

avaliação, creio que, para uma próxima experiência, seria interessante preparar um 

questionário para ser respondido prontamente e, depois de ter avançado na análise dos 

resultados - levando em consideração também a consulta bibliográfica -, aplicar um novo 

questionário, visando complementar o primeiro. 57 

Os registros em vídeo foram importantes tanto para a consulta durante o período 

experimental, como para consulta posterior.  Houve, porém, dificuldades no uso deste 

recurso durante os trabalhos, dificuldades geradas pelo fato de que era eu a única responsável 

tanto por gravar os exercícios como por coordená-los.  Numa próxima oportunidade, creio 

ser indispensável outorgar a função da gravação em vídeo para alguém capacitado e 

permanecer apenas na função de coordenadora dos trabalhos. 

Ainda sobre a produção documental, creio ser importante esclarecer que esses 

documentos não podem ser considerados como produtos acabados, provas ou resultados finais 

de um trabalho, mas devem ser vistos muito mais como fontes primárias, documentos que 

consultei não apenas para a realização desta Dissertação, mas também para garantir a 

continuidade da experiência laboratorial, enquanto ela estava sendo realizada.  Para que se 

tornem um produto, tais documentos devem ser “tratados”, deixando o estado bruto em que se 

encontram: o vídeo e os textos devem ser editados e eventualmente articulados com outros 

materiais para servir aos interesses da pesquisa.  

  

3.7 – Considerações finais:  

 

                                                                                                                                                                                     
56 O fato é que a Oficina consistiu numa primeira experiência, uma primeira tentativa de mapeamento de 

questões: a partir disso creio ser possível criar, para uma segunda experiência, uma nova estratégia para os 

relatórios, em que haja, por exemplo, quesitos de preenchimento obrigatório após cada sessão de trabalhos. 
57 O questionário encontra-se anexado ao final da Dissertação.  Optei por acrescentar também as respostas a 

esse questionário de apenas um dos colaboradores, somente a título de ilustração, visto ter o questionário 

distanciado-se em alguns pontos do que foi destacado durante a Dissertação.  



 

 

128 

A Oficina Experimental de Tempo-Ritmo foi um pequeno momento laboratorial na 

investigação acerca da musicalidade do ator proposta por esta Dissertação.  Almejando criar 

condições e ferramentas que possibilitassem a presença dessa musicalidade, através de 

elementos de ritmo e dinâmica, ela ajudou a revelar vários aspectos/dimensões do objeto ao 

investigar conceitos elementares.   

Os exercícios desenvolvidos na Oficina trabalharam sobretudo o treinamento da 

precisão rítmica/espacial, a criação e percepção de referências temporais externas e internas 

(audição e interiorização de batidas, dinâmicas de movimento, “jogo” entre atores, 

imaginação auditiva etc.),  a percepção das mudanças de andamento e ritmo, a pausa 

corporal, o vínculo entre o tempo-ritmo e os processos da atuação (estimulação direta da 

interioridade do ator, dos impulsos de ação, da presença cênica) e a criatividade na 

composição a partir de elementos da musicalidade.  Durante esse processo, em que 

procurávamos atingir esses objetivos técnicos/artísticos, nos deparamos com a intuição de 

determinados limites, ou regras, inerentes ao jogo teatral – ou, pelo menos, a um certo tipo de 

jogo teatral - , tais como o funcionamento das pausas e as necessidades rítmicas das transições 

entre cada ação. 

Não houve tempo nem disponibilidade suficiente para enfocarmos especialmente a 

questão da relação entre tempo-ritmo e sentido, trabalhada apenas através da variação de 

andamento proposta pelo exercício da bandeja e pela partitura de 4 tempos.  Uma proposta 

como essa necessita de muita experimentação: para tanto, os atores precisariam trabalhar 

várias vezes sobre uma mesma “célula” (uma ação, seqüência ou cena), visando não o 

aperfeiçoamento numa única direção, mas a verificação de que, a cada alteração em algum 

elemento ligado ao ritmo,58 o sentido da “célula” se alteraria.  Considero que esta é uma 

lacuna que precisa ser preenchida por investigações futuras. 

                                                           
58 Aqui incluo vários fatores geradores do ritmo, tais como a acentuação, a dinâmica, a articulação e a duração.  
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Ao enfatizar as capacidades de criação, observação e análise crítica dos atores 

envolvidos, a Oficina com certeza funcionou como um espaço de investigação também para 

os mesmos, além de ter conseguido reunir atividades de treinamento, experimentação de 

métodos e busca de conceitos elementares.  Considero que a Oficina foi um exercício de 

interação entre a ação e a reflexão.  Seu caráter experimental se evidenciou com a proposição 

de exercícios que, embora tivessem objetivos claros, às vezes revelavam ter um alcance bem 

maior do que o previsto, produzindo resultados além dos imaginados – sendo que, 

infelizmente, o contrário também acontecia.  No entanto, só após passado algum tempo pude 

avaliar melhor as potencialidades e/ou  as fragilidades da maior parte dos exercícios.  

Fechado este ciclo, gostaria apenas de deixar registrado que a Oficina Experimental 

de Tempo-Ritmo foi, para mim, uma incursão um pouco mais sistemática na “terra da 

musicalidade do ator”:  gosto de imaginar que tracei um plano de viagem, que para lá segui e 

comecei, auxiliada por meus colaboradores, a tatear o terreno, a fim de elaborar um esboço do 

mapa dessa terra pouco explorada.  Ao retornar, trago muitas impressões da expedição, 

registros mais ou menos fiéis e, debaixo do braço, o mapa recém-iniciado.  Assim que puder, 

juntarei nova tripulação e partirei novamente, no afã de continuar o traçado deste mapa.  
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CONCLUSÃO: 

 

Esta Dissertação buscou promover um diálogo entre diferentes reflexões, algumas 

legadas por autores dos meios do teatro, da música e da dança e outras surgidas a partir da 

experimentação de exercícios de tempo-ritmo.  O trabalho aqui desenvolvido foi o de 

articular essas reflexões, procurando encontrar pontos de contato, apontando semelhanças e 

contrastes, a fim de fornecer aos leitores algumas das principais questões surgidas da prática e 

do pensamento teórico sobre a necessidade de trabalhar a musicalidade do ator e a importante 

função do ritmo nesta tarefa.1  A experiência do ritmo aqui proposta teve como intuito trazer 

à cena a musicalidade do ator, colocando-a “em jogo”.   

Neste trabalho, a palavra ritmo (ou tempo-ritmo, em certas circunstâncias) foi 

aplicada tanto para indicar qualquer movimento (todo movimento tem o seu ritmo), como 

para caracterizar apenas os movimentos ordenados (os que apresentam alguma referência, 

algum tipo de metro).  Stanislavski, por exemplo, usa o termo tempo-ritmo para dar conta da 

dimensão temporal de qualquer atividade: um passeio de trem, uma parada na estação, 

comprar jornais, tomar um café.  Pouco importa se estas atividades apresentam ou não uma 

referência métrica ou uma figura rítmica reproduzível; como movimentos, elas possuem 

obrigatoriamente um tempo-ritmo, podendo ser “traduzidas”, em seu desenrolar, por batidas. 

No entanto, quando se refere a trabalhar o tempo-ritmo, o mestre russo procura 

apoiar-se no metrônomo e na contagem interior como meios de criar referências temporais 

dentro da métrica: trabalhar sobre o tempo-ritmo significa, neste caso, ordená-lo de acordo 

com a métrica.2  Eugênio Barba não usa o termo ritmo para qualquer movimento; para ele, 

um movimento só possui ritmo quando apresenta algum tipo de organização.3   

                                                 
1 Como já foi dito anteriormente, não houve uma preocupação em adotar métodos já estabelecidos ou testar 

afirmações deste ou daquele autor no período de experimentação prática. 
2 Neste caso, trata-se da “Métrica Ocidental”. 
3 Cf. p. 18 desta Dissertação. 
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A vinculação estreita do ritmo ao metro foi um dos pontos mais problemáticos 

abordados por este trabalho: a confusão entre o termo metro e a idéia de métrica predominante 

no ocidente (“Métrica Ocidental”) pode levar o ator a preocupar-se em manter uma 

regularidade extrema em seus atos e falas, tornando a atuação rígida e monótona.4  É por isso 

que Stanislavski, mesmo usando o metrônomo em exercícios, faz a seguinte ressalva:  

 

[para um regente talentoso], um andante não é um andante inflexível; um allegro não 

é um allegro absoluto.  O primeiro pode a qualquer momento insinuar-se no 

segundo, ou o segundo no primeiro.  Essa oscilação vitalizante não existe na batida 

mecânica do metrônomo.  Numa boa orquestra os tempos, constantemente, quase 

imperceptivelmente, vão mudando e se mesclando uns com os outros como as cores 

de um arco-íris.  Tudo isto se aplica ao teatro (Stanislavski, 1983: 263, grifo meu). 

 

Rudolf Laban, que criticava a dança baseada na Rítmica dalcroziana devido à sua 

submissão à métrica musical, afirma: 

 

os ritmos produzidos pelos movimentos corporais são marcados por uma divisão do 

fluxo contínuo do movimento em partes, cada uma das quais tem uma duração de 

tempo definida.  As partes de um ritmo podem ter comprimentos desiguais.  Neste 

último caso, algumas partes são relativamente rápidas e outras relativamente lentas. 

(...) 

O corpo como um todo deveria ter condições de exprimir as vibrações  e as ondas 

regulares e irregulares do movimento.  Conquanto seja útil ao ator em sua 

apreensão do ritmo, o entendimento e a apreciação da música, expressão abstrata 

do movimento, não são em si suficientes  (Laban, 1978: 196, grifos meus). 

 

Articulando essas afirmações com outras já citadas no 2o capítulo,5 percebe-se que 

Laban chama a atenção para o fato de que o movimento corporal requer ritmos específicos, 

muitas vezes irregulares e não encontrados na música baseada na “Métrica Ocidental”.  Por 

outro lado, ele não deixa de observar que há bailarinos que tendem a “interpretar músicas nas 

                                                 
4 E quanto menos “musicalizado” é o ator, maior é sua tendência em enfatizar essa regularidade, marcando cada 

pulsação, ao invés de ter as pulsações apenas como referências subjacentes à ação (vide comentário sobre o 

trabalho de Júlio à p. 95). 
5 “o ritmo musical é totalmente estranho ao corpo humano (...) A divisão do tempo que ocorre nos movimentos 

naturais do ser humano não tem nenhuma relação com os sistemas métricos e rítmicos” (cf. p. 41).   
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quais prevaleça uma métrica nas batidas regulares”, enquanto outros podem repelir a métrica, 

“preferindo o desenrolar irregular e livre do ritmo-tempo” 6 (Laban, 1978: 196).7 

A “Métrica Ocidental” é, pois, apenas um dos modos de organização do ritmo, e 

pode ser usada para ordenar movimentos, gestos, falas, seqüências, até mesmo cenas teatrais; 

no entanto, deve ser usada com cuidado, para não enrijecer o material cênico, imprimindo-lhe 

uma precisão “metronômica” alheia ao ritmo especificamente corporal, presente nos 

movimentos do corpo e da voz.  Além disso, assim como na música há uma “respiração” que 

faz com que o tempo (índice de velocidade) não seja rígido, no teatro essa “respiração” e, 

sobretudo, o contínuo “mesclar” de tempos são imprescindíveis: o trabalho sobre as alterações 

de andamento, realizado na Oficina, mostrou como os tempos mudam constantemente numa 

cena teatral, devido a constantes embates, conflitos e novos elementos em jogo. 

O estabelecimento de referências (marcas) temporais para o trabalho do ator 

mostrou-se um grande desafio no decorrer da Oficina Experimental de Tempo-Ritmo.  Em 

busca de maneiras de criar essas referências, a experimentação realizada lançou mão do 

metrônomo, em alguns momentos, mas acrescentou também a percussão sincronizada aos 

movimentos e à fala, assim como experimentou as batidas de andamento percutidas pelos 

participantes, menos rígidas do que as batidas do metrônomo.  Para estimular nos 

participantes a necessidade de criar internamente essas referências, realizei vários exercícios 

(com música, metrônomo ou percussão) em que eles ouviam as referências, num primeiro 

momento, para depois atuarem sem elas.  Esse procedimento foi importante para que eles 

encontrassem um meio de marcar os momentos de destaque e transição (momentos que 

revelam um ritmo claro), meio esse que poderia surgir a partir da memória e da imaginação 

                                                 
 
6 Laban, além de usar o termo tempo-ritmo (cf. 1978: 74), usa também a expressão invertida, quando trata de 

discernir três formas de ritmo: ritmos-espaço, ritmos-tempo e ritmos-peso (idem: 195). 
7  Embora Laban associe o termo “métrica” a “batidas regulares”, segundo Regina Márcia S. Santos a 

estruturação métrica das durações é feita “através de pulsos constantes, explicitados ou não, mas claramente 

sentidos no transcurso musical como uma medida, regular ou irregular” (Santos, 1994: 94, grifo meu). 
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auditivas (lembrar da música, do ritmo percutido ou contar as pulsações, bem como imaginar 

sons) e, pouco a pouco, transferir-se para a memória corporal do próprio movimento e/ou fala, 

imprimindo à atuação precisão e organicidade. 

O desenvolvimento da musicalidade contribui também para a percepção dos 

momentos em que a atuação cai na monotonia, obedecendo a um pulso invariável, com pausas 

de mesma duração sucedendo diálogos monocórdios, sem acentos e realizados num mesmo 

tempo-ritmo.  O conhecimento de recursos musicais tais como a variação de andamento, as 

várias possibilidades de acento, a pausa, a variação de intensidade e a alteração do ritmo 

certamente auxilia para o enriquecimento expressivo e narrativo (de estruturação) da partitura 

cênica ou cena.  Perceber que funções e sentidos esses recursos preenchem na linguagem da 

cena mostrou ser de extrema importância para usá-los com consciência.  

A relação entre ritmo e interioridade e ritmo e sentido constituiu outro ponto 

relevante nas discussões aqui apresentadas.  De acordo com Pavis, a pesquisa artística e 

teórica sobre o ritmo como organizador da encenação e produtor de sentido é uma tendência 

do teatro contemporâneo.8  No entanto, tal pesquisa foi iniciada bem antes: vimos, com as 

experiências de Stanislavski, que a mudança de tempo-ritmo, ao alterar a disposição interna 

do ator, sugere não apenas sentimentos diferentes mas altera todo o sentido da cena.  

Meyerhold também interessou-se em experimentar de que maneiras apenas os ritmos e 

durações sugeriam todo um sentido lógico e emocional, sobretudo na encenação do 

tempodrama O professor Bubus.9 

                                                 
8 Em suas palavras, “A encenação contemporânea, seja a do Théâtre du Soleil (Mnouchkine), de Vitez, de 

Delbée, está como que fascinada pela possibilidade de partir de uma pesquisa sobre o ritmo para mudar a 

percepção do texto” (Pavis, 1999: 344).   
9 Cf. p. 65-6.. 
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É interessante perceber que o tempo musical  e o tempo-ritmo de Stanislavski foram 

associados diretamente às disposições interiores dos seres humanos: 10  sentimentos como 

alegria, tristeza, paixão, ódio, frustração etc., parecem ligar-se irremediavelmente a 

andamentos mais acelerados ou mais lentos.  Creio ser importante lembrar, contudo, que no 

teatro nem sempre foi assim: segundo o consagrado ator brasileiro do século XIX, João 

Caetano,  

 

quanto mais a ação tem de lenta e suave, tanto mais é graciosa e expressiva.  

Kemble, êsse magnífico ator da Inglaterra, primava neste particular, e 

comparavam os seus gestos aos movimentos de um grande carvalho, que, mesmo 

agitado pelo mais rijo tufão, são sempre imponentes, pausados e majestosos.  

Assim, o célebre Kemble, na veemência das mais fortes paixões, mantinha a ação 

sempre moderada, espaçosa, cheia de pompa e majestade (Santos, 1956: 26, 

grifos meus).  

 

Temos aqui a descrição de uma cena teatral em que a expressão dos sentimentos, 

por meio do movimento mais acelerado, soava antiestética.  O bom ator deveria domar os 

seus arroubos emocionais e não deixar que eles sacudissem sua postura nobre em cena.     

Essa descrição reafirma a idéia de que o teatro é e sempre foi feito de convenções, 

e de que elas mudam: portanto, o que hoje nos parece “natural”, pode soar absurdo daqui a 

alguns anos.  Para o ator de hoje, no entanto, as descobertas de Stanislavski ainda têm sua 

validade, e o ator terá muito a ganhar relacionando tempo-ritmo e imagem do sentimento.  

Afinal, não há como negar que o trabalho corporal e vocal em tempos-ritmos diferentes altera 

nossas disposições interiores, e que essa prática pode estimular imagens e dar uma maior 

consistência às ações.11   

                                                 
10 Cf. p. 12, 85 e 52-6.  Appia também diz: “A música, como vimos, modifica as durações da nossa vida 

normal.  A música seria, nesse sentido, um cúmulo de arbitrário, se a nossa vida afetiva não a guiasse, 

justificando-a constantemente.” (s.d.: 78, grifo meu). 
11  O relato das partituras de 4 tempos mostra bem a diferença de resultado dos atores que conseguiram 

interiorizar a mudança de andamento e dos que apenas transformaram a velocidade de seus movimentos (v. p. 

90-2).  Também para Laban é importante “aperceber-se do estado de espírito e da atitude interna produzidos 

pela ação corporal” (1978: 53).  
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Por fim, é importante lembrar uma vez mais que a ênfase no ritmo dada por esta 

Dissertação não foi realizada com o intuito de trabalhar preferencialmente um elemento de 

musicalidade em detrimento de outros: o trabalho sobre os aspectos temporais da atuação se 

liga, inevitavelmente, às qualidades musicais trazidas pela dinâmica e pela articulação de sons 

e movimentos, tornando a atuação mais precisa, rítmica, clara e expressiva. 

E assim, no teatro, o ator caminha, corre, salta, fala, canta, grita, espera, se 

imobiliza: levada pelo ritmo, a platéia nem sente o tempo passar.  Mas o tempo está presente, 

é construído a todo instante: ele pulsa, flui, acelera, retarda, moldado em ritmo.  Ele “toma 

forma” e conduz o espectador pelos meandros do espetáculo.  Tudo é movimento, mesmo a 

pausa e o silêncio.  E é desse movimento, percebido por muitos como o princípio da 

encenação, que se chega ao jogo rítmico, às nuances da dinâmica,  e alcança-se, assim, a 

musicalidade.  
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ANEXOS: 

 

1. Questionário da Oficina Experimental de Tempo-Ritmo 

2. Respostas ao questionário: Janaína 
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Oficina Experimental de Tempo-ritmo: questões 

 

1. Na sua opinião, em que pode ajudar ao ator a sonorização de seus gestos mediante 

instrumento de percussão tocado por outra pessoa quando: 

a) Trata-se de uma partitura de ações físicas praticamente sem texto criada por ele? 

b) Trata-se de uma cena já marcada em que o texto ocupa o papel principal? 

c) Trata-se de uma cena cujas marcações ainda não estão muito rígidas? 

d) Trata-se de uma cena sem qualquer marcação (apenas com texto decorado)?  

 

2. Quais as relações que você pôde perceber entre o tempo-ritmo e a dinâmica (variação de 

intensidade), de um lado, e a interpretação (que constrói o sentido da cena/peça), de outro?  

Você acha que variações no andamento, na duração das pausas e movimentos, na 

acentuação (ênfases de texto ou de gesto) e na intensidade influem diretamente nessa 

construção do sentido? Por quê? 

 

3. Qual o benefício que a marcação do andamento (ou andamentos) de uma cena ou partitura 

de ações por um espectador atento (diretor ou outro) pode trazer aos atores? 

 

4. Para você, como o andamento de uma cena com vários atores pode ser detectado? 

(procure pensar em exemplos concretos para responder)  

 

5. Em que o metrônomo mostrou-se útil, durante a Oficina?  Que dificuldades ele pode  

trazer aos atores? Você seria capaz de imaginar o que fazer para superar essas 

dificuldades? 
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6. O personagem Tuninho, de A Falecida, embora esteja nervoso, tem de aparentar um certo 

relaxamento para obter o que quer de Pimentel; para Stanislavski, essa situação traz 

consigo uma oposição entre o tempo-ritmo exterior e o tempo-ritmo interno do 

personagem.  Você concorda? Para você, o tempo-ritmo resultante, sentido pelo 

espectador como andamento da cena, é uma alternância ou uma média entre esses dois 

tempos-ritmos? Ou será que o resultado final seria igual a apenas um desses dois 

tempos-ritmos?     

 

7. O que você tem a dizer sobre a pausa (de texto, de movimento ou ambos)? Em que 

situações o ator sente necessidade da pausa? O tempo de duração da pausa faz diferença? 

Por quê? Por que às vezes uma pausa não funciona, mesmo tendo a duração exata?  

 

8. Em que te ajudou/atrapalhou passar o texto como aquecimento: 

a) com a bola? 

b) de mãos/braços dados e/ou fazendo “gangorra”? 

c) de olhos fechados (com guia, metrônomo ou batendo o andamento simultaneamente)? 

 

9. Júlio observou em seu relatório a importância do contato visual nos exercícios de conjunto 

(correr, pausa, olhar, etc) para aperfeiçoar a precisão e sincronismo do grupo;  por outro 

lado, o recurso que empreguei mais fortemente na Oficina foi a sonorização de 

movimentos/ações através do uso da percussão, visando a consciência do tempo-ritmo 

expresso pelo ator.  Gostaria de saber se, para você, a imaginação auditiva é determinante 

para seguir o fluxo de uma cena, ou se você se relaciona mais com o que vê?  Há um 

contato, por exemplo, com a respiração? Quando você faz um gesto mais marcado, 

mesmo que lento, ou toma um impulso, você ouve (internamente) algum som que te dá a 

referência da velocidade e da duração desse gesto ou impulso?  
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10. Qual ou quais dos exercícios preliminares você destacaria como bastante útil para 

aquecimento, desenvolvimento rítmico, trabalho com o personagem, percepção de 

tempo-ritmo? Você teria alguma sugestão a fazer nesse sentido?  

 

11. Comente sobre os diversos usos que fizemos da percussão durante a Oficina: 

a) Percutir sua seqüência de ações sem, no entanto, fazê-la; 

b) Em cena, “ouvir” seus movimentos serem percutidos por alguém extra-cena; 

c) Percutir seus próprios andamentos enquanto realiza suas ações (sobretudo verbais); 

d) Percutir andamento enquanto fala seu texto (olhos fechados); 

e) Em cena, “ouvir” seu andamento interpretado por alguém extra-cena; 

f) Trabalhar o texto enquanto pessoas de fora percutem suas pausas, sonorizando-as, e suas 

ênfases de texto. 

 

12. Qual o conceito que você tem de “vida” na criação do ator? Qual a relação entre esta 

“vida” e o trabalho de tempo-ritmo e musicalidade?  

 










