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RESUMO 

 
CARBONE, P. O corpo esgotado: um estudo crítico sobre práticas de ensino corporal na 
formação do ator. 2019. Dissertação (Mestrado). Escola de Comunicações e Artes, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  
 
Seguindo o traçado teórico-metodológico advindo do legado de Michel Foucault, a pesquisa 
aqui apresentada se dedica a investigar a inserção de práticas corporais na formação do artista 
teatral brasileiro. Para tanto, foram escolhidos, primeiramente, os seguintes conjuntos 
documentais: os programas curriculares e planos de ensino de professores da Escola de Arte 
Dramática (EAD), da qual foram estudados documentos pedagógicos de 1948 a 1990, e do 
curso de Bacharelado em Interpretação Teatral da Universidade de São Paulo (CAC), do qual 
analisaram-se os planos de ensino de 1968 a 2016; publicações da Revista Sala Preta,  
vinculada ao Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da ECA-USP, de 2001 a 2014; e 
a primeira proposta de ensino teatral formulada no país (em 1857, por João Caetano dos 
Santos). Observou-se que, a partir de 1960, o corpo do ator adquiriu um novo status nas 
práticas teatrais, recebendo mais tempo de estudo e mais técnicas para o seu aperfeiçoamento. 
Ao examinarmos os objetos, os conceitos, as teorias e os perfis de profissionais que 
constituíram o campo da formação corporal do ator, percebemos que a visualização corpórea 
adotada pelos preparadores corporais tomou emprestada a linguagem e o vocabulário 
advindos de uma ciência médica higienista do início do século XX. Ademais, a formalização 
das escolas de teatro no país coincide com a institucionalização da educação regular e 
profissional promovida pelas reformas do Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema 
em 1937, quando o ensino da educação física se tornou obrigatório. A atividade física como 
meio de cura e prevenção dos males físicos e de aperfeiçoamento mental e moral começava a 
ser defendida por médicos, educadores e artistas em periódicos então postos em 
circulação. Assim, elegeu-se um segundo campo documental: a análise de 98 artigos da 
Revista Educação Physica, publicados entre 1937 e 1945, por meio da qual se deflagrou que a 
valorização do treinamento físico teria sido um acontecimento comum ao ensino do teatro e 
da educação física, os quais teriam se tornado um espaço privilegiado de absorção de cânones 
higienistas. Com o suporte de discursos médicos, visando à boa saúde, e psicológicos, 
liberando o corpo de um (suposto) aprisionamento mental para melhor expressar uma ideia ou 
uma (suposta) verdade sobre si mesmo, o ator passou a ser alvo de uma série de práticas 
disciplinares, endereçadas cada vez mais ao governo de seu corpo como artista e como 
indivíduo. Os efeitos de tais acontecimentos seriam encontrados nos dias de hoje sob a 
constituição idealizada de um corpo mais consciente, livre, criativo, inteligente, expressivo e, 
portanto, acima da média, o que definirá novos regimes de veridicção do ser ator, 
desconhecidos por nossos antepassados.  
 
Palavras-chave: Formação do Artista Teatral. Treinamento Corporal. Michel Foucault  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ABSTRACT 

 
CARBONE, P. The depleted body: a critical study of physical practices in the actor’s 
training. 2019. Master thesis. Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2019. 
 
Following the theoretical-methodological track emerging from Michel Foucault’s legacy, this 
research is dedicated to the insertion of physical practices in the training of Brazilian theatre 
performers. For this purpose, there have been firstly chosen following sets of documents: the 
course curricula and the syllabi by docents of the Escola de Arte Dramática (EAD), of which 
paedagogical documents from 1948 to 1990 have been studied, and of the Bachelor in Theatre 
Acting Degree Programme of the University of São Paulo (CAC), of which the syllabi from 
1968 to 2016 have been analysed (the choice of both schools is due to the importance granted 
to them by theatre history, and to the fact that both share the same building at the campus of 
the University); the articles published in Revista Sala Preta, linked to the Theatre 
Postgraduate Programme of the Escola de Comunicações e Artes (ECA-USP), from 2001 to 
2014; and the first theatre teaching proposal formulated in Brazil (in 1857 by João Caetano 
dos Santos). It has been observed that, from 1960 on, the actor’s body has achieved a new 
status in theatrical practices, being dedicated more study time and more techniques for its 
improvement. By examining the objects, the concepts, the theories and the profiles of 
professionals constituting the field of the actor’s physical training, it was noticed that the body 
image adopted by body preparation specialists has borrowed the language and the vocabulary 
from the hygienist medical science of the early 20th century. Moreover, the formalisation of 
theatre schools in Brazil coincides with the establishment of regular and professional 
education promoted by Minister of Health and Education Gustavo Capanema in 1937, when 
Physical Education becomes a mandatory school subject. The encouragement to physical 
activity as a way of healing and prevention against body’s illnesses and of mental and moral 
improvement starts to be defended by doctors, educators and artists in newly published 
journals. Thereby, another set of documents was chosen: the analysis of 98 articles published 
in Revista Educação Physica between 1937 and 1945, through which it became evident that 
the valuation of physical training was a common occurrence to theatre and physical education 
teaching programmes, which would have both become a privileged field of absortion of 
hygienistic canons. Under the support of the medical discourse, aiming at good health, and of 
the psychological discourse, according to which the body would be freed from a (supposed) 
mental imprisonment in order to improve the expression of an idea or of a (supposed) truth 
about itself, the actors have become the target of several disciplinary practices which aimed 
more and more at the government of their bodies, both as artists and as individuals. The 
effects of those events would be found nowadays under the idealistic constitution of a more 
conscious, freer, more creative, more expressive body, and thus, above average, which will 
define new parameters of being an actor that were unknown to our ancestors.  
 
Keywords: Actor Training. Physical Training. Michel Foucault  
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APRESENTAÇÃO 

 

Eu sinto muito.  

Hoje não conseguirei dar a aula que vocês tanto esperavam. 

Talvez eu não consiga sequer rascunhar alguma coisa que possamos chamar de aula. 

Isto: hoje não haverá aula de nenhum tipo. Sei que isso não é nem um pouco producente. Sei 

que vocês se deslocaram até aqui e gostariam muito de viver uma experiência da qual vocês 

saíssem mais preenchidos e felizes consigo mesmos. Sentir-se preenchido, feliz, caminhando 

em direção a algum lugar e evoluir de alguma forma são coisas que nos parecem muito caras 

hoje em dia. Eu entendo o valor que vocês dão ao conhecimento, ao ato de saber mais sobre 

determinado assunto, e o quanto isso os deixa bem. Fico feliz em saber que eu teria algo a 

oferecer para vocês, algo que saciasse a sua fome de saber. Mas infelizmente – ou felizmente, 

quem sabe – algo aconteceu: estava a caminho daqui e tropecei.  

É, caí. Sim. Caí bestamente, acreditam? Em Portugal, diriam que eu descaí. Lá a gente 

descai quando a gente cai assim devagar, com várias quedas numa mesma queda. Acho que a 

pele do meu joelho rasgou um pouco, porque senti aquela parte um tanto quente e molhada. 

Não movi a cabeça para ver, tenho uma coisa esquisita com sangue. Não gosto de ver peles 

rasgadas, me dão aflição, vontade de chorar, não sei explicar.  Uma das poucas coisas que me 

fazem chorar é ver peles rasgadas, as minhas, as dos outros…  Quanto maior o buraco na pele, 

mais eu fico com um buraco dentro de mim. Vazia. Sem nada. Abismo preto de bordas 

vermelhas. O fato é que eu estava presa ao asfalto, e, em vez de me levantar e me recompor, 

como faria qualquer pessoa que tivesse passado pelo constrangimento de cair de sua própria 

altura em frente a uma multidão, num dia como esse, por pura distração, preferi ficar ali 

estirada. Eu não fiquei constrangida como as outras pessoas costumam ficar, sabe? Eu não 

quis me levantar, fiquei ali esperando que algo acontecesse. Pele aberta grudada no chão, 

calor do concreto da rua entrando nas veias expostas, micróbios, bactérias, sujeira, restos das 

cinzas do cigarro do motorista que passou segundos antes de eu cair, xixi seco do cachorro 

que passou aqui ontem: tudo isso se misturando com o suor e o sangue da pele grudada, da 

pele rasgada. Vi-me invadida pelo mundo. Perdendo minha boca, meus dentes, meu 

estômago, meus rins, minha fome. Fui deixando de ser, de acontecer. Na verdade, eu quis me 

abandonar.  Abandonar-me sem prestar socorro.  Não quis morrer, não quis sair do meu corpo 

e zanzar por aí, deixando ele lá colado no asfalto, não quis perder a memória. É totalmente 

diferente disso. Só quis deixar que eu fosse menos o que já sou. 
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No entanto, o cheiro da minha casa, o meu pavor de baratas e de filmes de terror, as 

minhas pernas em “x”, a dor na mandíbula quando fico muito tempo sem mastigar, minha 

mãe, meu pai, meu irmão, meus traumas, o meu dente quebrado aos sete anos, que já consertei 

duas vezes e não adiantou, porque a massa descolou e caiu todas as vezes… essas coisas todas 

correriam atrás de mim, do mesmo jeito que a polícia faz quando corre atrás daqueles que 

causam um acidente e fogem sem prestar socorro à vítima. Recomporiam-me rapidamente, 

peça por peça, e meu plano de fuga de mim mesma estaria fracassado em menos de dois 

passos. Como posso abandonar-me hoje em dia? 

Sei que vocês esperam que eu dê alguma indicação, sugestão, orientação. Mas hoje 

isso não vai acontecer. Hoje eu não tenho nenhum conselho a dar, nada criativo para dizer 

sobre como podemos mexer nossos corpos. Não descobri nada com essa queda, nem aprendi 

nada. Não descobri nenhuma forma de cair sem se machucar, ou como cair de modo a gastar 

menos energia do corpo, ou como cair com mais proveito, ou como cair sem passar 

constrangimento, ou como cair tirando algum aprendizado disso, ou como superar uma queda. 

Não sei nada sobre quedas. Não sei nada sobre como é um corpo em queda nem como o corpo 

pode se recuperar de uma. 

Eu gostei de cair. Não esperava que isso fosse acontecer. Eu estava andando. Um pé 

após o outro e, de repente, uma suspensão; segundos depois, era como se todo aquele 

microtempo suspenso se descarregasse de uma vez no tempo seguinte, a uma velocidade 

incontrolável, para recuperar o tempo perdido. Pés, mãos, cotovelos e joelhos disputaram 

quem chegaria ao chão primeiro. O joelho ganhou, o segundo lugar ficou com as mãos. Os 

cotovelos, coitados… foram os últimos. É belo esse movimento de cair: o momento da 

velocidade, quando as partes do corpo disputam corrida, é uma experiência em que tudo meio 

que se confunde, sabe? A paisagem entorta, o joelho não sabe mais onde é seu lugar, ele quer 

se fazer de mão, e a mão também se perde, fica tudo meio assim, suspenso, rápido e confuso.  

Eu estou sendo confusa? Se estiver, vocês me falem. Mas já aviso que hoje não 

conseguiremos ser lineares, objetivos, claros, como todas as outras pessoas que sabem do que 

estão falando. Tem pessoas que são assim, sabem do que estão falando, sabem o que é melhor 

para si e para os outros, sabem o que amam e o que é o amor, sabem, inclusive, de que 

maneira andar para que quedas sejam evitadas. Não necessariamente nessa ordem, e não 

necessariamente tudo junto. Eu, por exemplo, costumo saber todas essas coisas. Sei o que é 

bom eu comer para ter uma vida melhor, inclusive sei como posicionar meus pés para evitar 

escorregões na rua e até mesmo sei me safar deles sem passar constrangimento. Mas, hoje, eu 

preferi não. 
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Hoje eu cheguei aqui. Peguei as chaves da sala ali no primeiro andar e desci. Vejo 

vocês na minha frente, com essas calças molinhas, alguns de meias, sem brincos, sem anéis, 

esperando aprenderem a fazer coisas com o corpo, a ter um bom corpo para a cena. 

Desculpem, eu não tenho essa resposta. Eu posso abrir a porta da sala, vocês entram e 

continuam com as suas pesquisas e descobertas, está bem? 

Um dia, no centro desta sala, foi feita uma roda em que eu perguntava a vocês o que 

vocês tinham percebido, e se fazia sentido. Lembro que, nesse dia, as palavras que saíam da 

minha boca iam caindo no chão antes mesmo de chegarem nos ouvidos daqueles que me 

ouviam. Lembro que, nesse dia, tudo passou a perder um pouco o sentido: o meu corpo, 

aqueles corpos, o chão da sala, as paredes da sala, a luz da sala, os livros, o que sei, o que os 

outros não sabem, o que eu deveria saber… Fiquei assim, olhando pro buraco vazio de mim 

mesma, um abismo de bordas vermelhas que devorava cada sílaba do meu pensamento. 

Eu ficarei aqui, na soleira da porta, observando vocês tirarem seus sapatos, 

conversarem, trocarem de roupa… Dizem que as soleiras das portas servem de abrigo durante 

um terremoto, porque dão mais resistência ao concreto. Em Lisboa, eu passei por um 

terremoto pequeno. Era madrugada, eu dormia. Acordei com minha colega de quarto me 

chamando. Ao abrir os olhos, me dei conta de que meu corpo sacudia, e o terremoto parou. 

Foi tão rápido que ficamos na dúvida se estávamos sonhando. De fato, foi um terremoto 

pequeno. Segundo o noticiário, não foi percebido pela maioria dos habitantes de Lisboa.  

Eu queria que um terremoto acontecesse.  Desses bem grandes. Sentir o chão vacilar 

como uma areia movediça. O chão partir, buraco negro de bordas vermelhas. Corpos 

sacudindo e disputando para chegarem primeiro no fundo do buraco que se pronuncia com o 

rasgar da terra. Micróbios, xixis, sangues, estômagos, pernas, joelhos, traumas, mãe, pai e 

irmão, conselhos, aulas, a felicidade, a satisfação: tudo isso escorregando para o infinito do 

abismo. Eu, aqui, na soleira da porta. Primeiro um pequeno buraco no centro da sala, para as 

coisas começarem a sacudir. O chão mostrando aquele buraco preto do abismo. Os outros 

corpos não seriam mais importantes para mim, nem para eles. Cairiam. Simples assim, 

bestamente, dentro das bordas vermelhas. Corpos em queda livre. Não me importaria mais o 

que pensavam, o que sentiam, se queriam se salvar ou não. Se isso acontecesse, eu sairia da 

soleira da porta e deitaria meu corpo no chão. Eu faria isso não para me salvar, como a 

maioria das pessoas faz, eu deitaria para sentir uma pequena vibração tomar conta da minha 

pele, do meu sangue, dos meus músculos, rasgar os meus dentes, quebrar os meus ossos e 

abrir as minhas costelas. Meu pulmão atrás da nuca, respirando, e meus olhos orbitando as 
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bordas vermelhas do buraco na terra. Eu faria isso para sentir o vibrar até o evaporar, até o 

desaparecer. 

 

*** 

 

Primeiro Problema – a emergência de práticas corporais na formação do ator 

 
À medida que os olhos repousam sobre as palavras que seguem, convidamos o leitor 

para uma dança em que os passos vacilam, os pés entortam, o ritmo desanda e tudo parece 

perder mais ou menos o sentido. Antes que se possa dar novo sentido aos passos, aos pés e ao 

ritmo, sugerimos que habitemos um pouco essa suspensão, para olharmos nossos pés, joelhos, 

quadris, mãos, cabeça, com um certo desassossego.  

 Será apresentada uma análise crítica sobre a inserção das práticas corporais nos 

programas das instituições de ensino do teatro. Até 1950, as matrizes curriculares não 

priorizavam aulas de treinamento corporal, dedicavam mais tempo a aulas de história, 

gramática e outros idiomas, inclusive. Depois de então, aumentaram-se consideravelmente as 

práticas destinadas ao aperfeiçoamento corporal, passando de 5% para 25% da carga horária 

total.  

A quantidade de disciplinas e nomenclaturas também se diversificou; num plano 

curricular em que antes só havia mímica ou esgrima, surgiram outras, denominadas Expressão 

Corporal, Dança, Corpo e Movimento, Poéticas do Corpo e da Voz etc. Para a composição 

desses planos de ensino, os objetivos de formação foram deslocados: se antes tencionava-se 

um treinamento sobre a musculatura do ator, neste novo cenário, a preocupação está dirigida 

ao treinamento de sua subjetividade, isto é, passa-se a investir no aprimoramento das 

habilidades físicas, cognitivas e psíquicas dos alunos. Os conceitos utilizados para mencionar 

o corpo se sofisticaram, multiplicaram-se em novos termos, como, por exemplo, “corpo 

cênico”, “corpo neutro”, “prontidão corporal”, “corpo integral”, “corpo expressivo”, entre 

outros. 

O quadro docente, inicialmente composto por profissionais do balé, da dança moderna 

e da educação física, foi substituído por especialistas na preparação da fisicalidade de atores, 

apoiados por estudos em psicologia ou educação somática2. E as fundamentações teóricas, por 

sua vez, passaram a abranger uma bibliografia mais voltada a psicologia, ciência cognitiva, 

                                                
2 Educação Somática: termo cunhado pelo filósofo e neurocientista Thomas Hannas, em 1983, num artigo em 
que definia um processo relacional entre a consciência, o biológico e o meio-ambiente. 
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medicina, filosofia e sociologia que a autores do campo teatral.  A partir desse quadro inicial, 

então, interessamo-nos por investigar a inserção de práticas corporais nas escolas de teatro, a 

fim de detectar quais teriam sido as condições que possibilitaram a sua intensificação e 

sofisticação.   

Valendo-se do enquadramento teórico/metodológico advindo do legado do pensador 

francês Michel Foucault, começamos a investigação por um caminho um pouco 

desconfortante, que provocou algumas fissuras no chão em que estávamos habituados a 

caminhar. Os passos hesitavam à medida que nossas certezas se desmanchavam.  

 

 

Segundo Problema - as abordagens temáticas 

 

Em um primeiro momento, sistematizamos três conjuntos de fontes temáticas, isto é, 

estudos teatrais que tratam do tema da formação do ator e do ensino de técnicas corporais, a 

fim de inventariar a constituição do corpo do ator como um objeto de estudo da pedagogia 

teatral.  

O primeiro conjunto de fontes temáticas reuniu os planos pedagógicos, ementas das 

disciplinas e atas de reunião de conselho de professores da Escola de Arte Dramática3 e do 

curso de Bacharelado em Interpretação Teatral da Universidade de São Paulo4, para que, a 

partir disso, fosse examinado o que circulou institucionalmente a respeito da formação do ator 

em espaços educacionais. Essas instituições foram escolhidas como foco de análise, porque 

figuram as primeiras iniciativas institucionais de formação de ator em nível profissionalizante 

e universitário na capital de São Paulo, tratam-se de escolas bem qualificadas e referenciadas, 

além do fato de que ocupam o mesmo prédio da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, lugar em que esta pesquisa foi desenvolvida.  

Tal empresa, no entanto, nos trouxe um problema: dada a dificuldade para encontrar 

os documentos, não foi possível reunir uma série contínua dos planos de ensino da EAD e do 

                                                
3  Sobre a EAD, obtivemos documentos de 1970 a 1980, bem como planos das aulas de Esgrima e Expressão 
corporal deste período. A respeito do período em que a EAD estava sob a direção de  Alfredo Mesquita, entre 
1948 e 1968,  foi possível encontrar trechos dos planos de ensino de doutorado do professor Armando Sérgio da 
Silva (SILVA, 1989) e da pesquisadora Maria Claudia Alves Guimarães (GUIMARÃES, 2003).     
4 Foram reunidos os planos de ensino do Bacharelado em Interpretação Teatral da Universidade de São Paulo, 
compreendido pelo CAC (identificação dada ao Departamento de Artes Cênicas), de 1968 (ano de sua abertura) 
até 2016 (ano da última reforma curricular). Os planos de ensino até o ano 2000 foram disponibilizados pela 
Secretaria de Graduação da Escola de Comunicação e Artes, e os programas de ensino após a data foram 
encontrados no sistema JupiterWeb. Foram lidos, no total, 94 planos de ensino das disciplinas de Expressão 
Corporal; Técnicas de Dança; Dança Contemporânea; Mímica; Poéticas do corpo e da voz e Poéticas do gesto 
e da palavra.  
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CAC. Logo, a série documental reunida possuía lacunas temporais e, ademais, a distância 

daqueles planos até o presente resultava muito curta para que pudéssemos evidenciar os 

deslocamentos do tema ao longo do tempo. Desse modo, como solução, somamos a este 

campo documental – como segundo conjunto temático – as teses e as dissertações5 de 

professores de ambas as instituições, e também artigos publicados na Revista Sala Preta6, a 

fim de obter uma extensão maior dos discursos elaborados por docentes e pesquisadores da 

área de formação corporal. 

As teses e as dissertações dos professores da EAD e do CAC, lidas por nós, propõem a 

sistematização de metodologias de ensino corporal para atores ou, em alguns casos, um 

sobrevôo histórico que ilustraria a importância do corpo nas práticas teatrais. São elas: 

Treinamento psicofísico na formação do ator, de Celso Nunes (1982); Principios básicos da 

preparação do ator para o espetáculo teatral, de Antonio Luiz Dias Januzelli (1984); Tem 

dias que a gente se sente – a preparação corporal do ator, uma proposta didática, de Nara 

Keiserman (1986); Interpretação no Brasil – a linguagem corporal e os novos procedimentos 

cênicos 1970/1971, de Maria Thais Lima Santos (1994); A poética do corpo em movimento – 

do conhecimento à expressão, de Karen Astrid Müller Pinto (2002); Variâncias – o corpo 

processando identidades provisórias, de Maria Helena Franco de Araújo Bastos (2003); e Na 

cadência bonita do samba – experiência de criação na Escola de Arte Dramática, de Silvia 

Taques Bittencourt (2003). Quanto aos artigos da Sala Preta, por sua vez, eles puderam 

oferecer à pesquisa temática um campo maior de investigação, uma vez que se tratam de 

textos que sintetizam as pesquisas acadêmicas de professores universitários, atores, diretores e 

preparadores corporais. Essa é uma revista de grande circulação acadêmica e, como pudemos 

verificar na plataforma Sucupira, sistema da CAPES responsável pela classificação oficial dos 

periódicos acadêmicos, recebia o conceito máximo (A1) como avaliação até o ano passado.  

É preciso destacar aqui, além disso, que efetuamos um recuo histórico maior e, com o 

objetivo de fomentar ainda o segundo conjunto temático, ao lado dos discursos sobre 

formação corporal advindos das pesquisas acadêmicas dos professores da EAD e do CAC, 

analisamos a proposta de ensino da primeira escola brasileira de formação de atores, 

idealizada pelo ator João Caetano dos Santos, em um documento de 1857.  

 
                                                
5 Foram utilizadas teses/dissertações defendidas no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da 
Universidade de São Paulo, escritas por pesquisadores que foram ou ainda são professores de instituições de 
ensino de Artes Cênicas (entre elas, o CAC-ECA-USP e a EAD).  
6 Sala Preta é a revista vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da ECA-USP. A primeira 
publicação da revista foi em 2001, e neste ano completa 18 anos de existência. Foram lidos 68 artigos, que 
continham o termo “corpo” ou “formação” como palavra-chave, no recorte temporal de 2001 a 2014.  
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 Por fim, o terceiro conjunto temático foi organizado a partir de trabalhos 

historiográficos recorrentemente citados nas pesquisas realizadas na área, tais como: Uma 

oficina de atores – a Escola de Arte Dramática de Alfredo Mesquita, de Armando Sérgio da 

Silva (1989); História e formação do ator, de Enio Carvalho (1989); Corpo do ator – 

metamorfoses, simulacros, de Caio César Souza Camargo Próchno (1999); Panorama do 

teatro brasileiro, de Sábato Antônio Magaldi (2001); O ator-compositor – as ações físicas 

como eixo – de Stanislávski a Barba, de Matteo Bonfitto (2002); O papel do corpo no corpo 

do ator, de Sônia Machado de Azevedo (2008); A (in)desejada transgressão – uma história 

social do ensino superior de teatro no Brasil, de Paulo Marcos Falco de Brito (2011); e 

História do teatro brasileiro, de João Roberto Faria e Jacó Guinsburg (2012) . Dentre essas 

publicações, as obras de Azevedo, Bonfitto e Próchno elaboram especificamente uma história 

da formação do corpo do ator ao longo dos séculos.  

Conseguimos constituir, desse modo, um arcabouço das ideias que permeiam nosso 

tema, friccionando textos que possuem um certo prestígio na comunidade teatral, entre 

publicações científicas e documentos oficiais. A partir de tais leituras, conseguimos perceber 

que o corpo do ator adquiriu um novo status com o que se convencionou chamar de 

modernização das práticas teatrais nas primeiras décadas do século XX. Notamos, em nossos 

estudos, que as práticas teatrais que antes priorizavam a declamação do texto foram 

suplantadas por outros modos de criação, que visavam a expressividade corporal. Logo, o 

preparo corporal dos atores ganhou uma nova importância, que segue se atualizando: "A 

questão do corpo no teatro é bastante recorrente e ainda é comum encontrarmos reflexões 

sobre qual deve ser o treinamento do ator para que ele esteja disponível e preparado para a 

encenação" (VELARDI, 2011, v. 1, p. 42). 

 Tende-se a justificar a valorização do corpo com a noção de evolução da mentalidade 

e da técnica teatral. No entanto, a teoria teatral talvez não dê conta de evidenciar o nascimento 

de interesses insaciáveis sobre os corpos. Talvez possamos inventariar outras possibilidades 

de emergência da valorização do corpo do ator e de seu treinamento nas artes cênicas, e 

reconfigurar uma história desse corpo na sua dimensão política, pedagógica, médica e 

psicológica, entendendo o corpo humano não só como algo biológico ou material, mas 

também como um objeto que existe no interior e através de um sistema político 

(FOUCAULT, 2006, p. 259).  

Uma pequena fissura se abriu diante de nossos olhos ao examinarmos tais conjuntos 

temáticos, quando focalizamos a recorrência de temas como preservação da integridade física, 

superação de traumas e bloqueios psíquicos, consciência de posturas inadequadas, 
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aperfeiçoamento de capacidades cognitivas, modificação de comportamentos, aquisição do 

hábito da disciplina, do sentimento de coragem, cavalheirismo, ousadia etc., entre as 

arguições sobre a importância do trabalho corporal de atores. Em suma, identificamos um 

deslocamento da ênfase do ensino teatral, do adestramento da carne para o domínio da 

interioridade. Analisando com um pouco mais de atenção, percebemos que os professores e 

pesquisadores recorriam, em seus trabalhos, mais às teorias das ciências médicas e 

pedagógicas, para estabilizar conceitos e legitimar suas práticas, que às teorias teatrais. Com o 

incômodo produzido na constatação desse fenômeno, pois, recorremos a outro conjunto 

documental. 

 

 

Terceiro Problema - aproximações com outros tipos de fontes 

 

Passou-se a investir, dada a natureza deste trabalho, na leitura de fontes exógenas às 

práticas teatrais, com o intuito de considerar outras proveniências e correlações possíveis, 

referentes àquilo que encontramos. O campo das ciências médicas e pedagógicas nos pareceu 

fértil para a reunião de documentos históricos que se dedicassem à formação corporal dos 

indivíduos, uma vez que identificamos previamente a presença de conceitos dessas áreas na 

argumentação que sustenta metodologias de ensino dos professores de teatro. Principiamos 

pela investigação de estudos recentes da história da educação (COSTA, 2012; GONDRA, 

2004, 2008; RITO, 2015; MARIN-DÌAZ & PARRA, 2015; AQUINO, 2013), e notamos que, 

no momento em que as primeiras escolas de teatro foram abertas, isto é, entre 1930 e 1950, a 

educação formal se institucionalizou com o apoio da classe médica emergente, acabando por 

configurar o problema de educar as crianças como uma questão de saúde pública.  

Dessa forma, nas escolas de ensino regular, surgiu uma ampla defesa e promoção da 

atividade física, sob a justificativa de ser ela uma ferramenta importante para o 

desenvolvimento, nas crianças, de habilidades não só físicas, mas sobretudo morais e 

higiênicas. Entre 1930 e 1945, foram postas em circulação ao menos cinco revistas7 

especializadas em Educação Física no Brasil, colocando em debate a obrigatoriedade do 

ensino da educação física nas escolas, o que ocorreu em 1937. Nesse sentido, escolhemos 

                                                
7 Revista de Educação Física, da Escola de Educação Física do Exército;  Revista Educação Physica, da 
Companhia Brasil Editora; Boletim de Educação Física, do Ministério da Educação e Saúde; Revista Brasileira 
de Educação Física, pela editora A Noite; Arquivos da Escola Nacional de Educação Física e Desportos. Mais 
informações: SCHNEIDER, 2010, p. 47. 
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analisar a série de artigos da Revista Educação Physica (RJ)8, já que se trata do periódico que 

circulou por mais tempo, de 1932 a 1945, bem como a publicação do livro “Da Educação 

Física, o que ela é, o que tem sido e o que deveria ser”, do educador escolanovista Fernando 

de Azevedo, uma das principais vozes defensoras da educação física nas escolas (são de sua 

autoria também muitos artigos na Revista de Educação Physica).  

Como se nota, a valorização da atividade física em instituições de ensino não se 

restringiu apenas às teatrais, mas também participou da agenda de discussão escolar voltada à 

população em geral. Sendo assim, é provável que a institucionalização das escolas de teatro, 

em conjunto com a defesa da atividade física nos ambientes escolares, pode ter colaborado 

para a emergência das modernas práticas de ensino voltadas ao corpo do ator, as quais, por 

sua vez, teriam se tornado um espaço propício para a circulação e a absorção dos discursos da 

saúde mental e física higienista. 

A reunião de tão variadas fontes não pretende reconstituir uma história totalizante 

sobre a formação do corpo do ator, tampouco propor uma história concorrente às que 

dispomos atualmente. A pesquisa não se preocupou em acumular uma série de conhecimentos 

válidos para se saber mais sobre o assunto, e sim para começarmos a desarticular o que se 

estabeleceu como um saber. Entendemos o “saber” menos como a soma de conhecimentos, e 

mais como um conjunto de elementos – tais como objetos, tipos de formulação, conceitos e 

escolhas teóricas – articulados numa formação discursiva unitária (CASTRO, 2016).  

A escolha de dois veículos editoriais, a Revista Sala Preta e a Revista de Educação 

Physica, nos permitiu confrontar a circulação de termos, conceitos, técnicas e teorias no atual 

ambiente acadêmico com aquilo que emergiu, no início do século XX, a respeito da educação 

dos corpos da população em geral. Schneider (2010) demonstra como a circulação de 

periódicos serve a propósitos de legitimação de tipos específicos de discursos. Por meio deles, 

é possível descortinar os confrontos no interior da sociedade, em que grupos de pessoas 

tentam conferir autoridade a seus projetos, a partir da demarcação do que é ou não da 

competência de um professor, seja ele de educação física ou de teatro, por exemplo; quais 

qualidades deve ou não desenvolver para ser bom professor, quais leituras são mais indicadas, 

quais exercícios deve utilizar para desenvolver as habilidades dos alunos, sejam crianças, 

sejam atores, enfim: cria-se uma prescrição do que pode ou não ser feito, ao mesmo tempo em 

que se tenta estabilizar enunciados recorrentes como “o mais autorizado”. A Sala Preta é 

                                                
8 Foram separados 98 artigos da revista, entre 1937 e 1945. Para a seleção dos artigos, buscaram-se aqueles que 
continham em seu conteúdo os termos “teatro”, “exercício/educação corporal”, “dança moderna”, “dança” e/ou 
referências aos mesmos artistas, professores e cientistas citados na Revista Sala Preta.  
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composta por artigos de professores, tanto universitários como de ensino profissionalizante, 

preparadores corporais, diretores e atores, os quais realizam alguma pesquisa científica sobre 

o campo das artes cênicas. A Revista Educação Physica contou com a colaboração de 

médicos, psiquiatras, educadores, sociólogos, artistas, membros do exército e jornalistas. 

Acreditamos que a fricção entre fontes heterogêneas – como planos escolares, matriz 

curricular, periódicos, teses, dissertações e obras bem aceitas sobre a formação do artista 

teatral – pode nos ajudar a perscrutar a dispersão de enunciados semelhantes em diversos 

campos do saber.  

 

 * 

 

Cabe agora caminhar em direção a essa pequena fissura que se abriu à nossa frente, 

para que possamos habitar outras ranhuras do pensamento. Desarranjar a ordem das certezas, 

que explica, organiza e soluciona a nossa existência. Suspender os ponteiros do relógio, para 

que possamos turvar as dimensões de nosso mundo, a tal ponto que as raízes que 

fundamentam pensamentos, paredes, telhados e verdades não consigam penetrar o chão. Em 

contraposição a um mundo que continuamente se ergue em direção à clareza dos céus 

iluminados pelas certezas e verdades, propomos singelamente um olhar que atravesse os 

tijolos desse mundo/território erguido pela poeira das intrigas, dos desejos, dos ímpetos, das 

paixões e do disparate.  

O texto que oferecemos ao leitor não começou em um ponto, em um lugar ou em um 

tempo. Podemos dizer que ele se fez pelos desvios. O disparador inicial pode ter sido o desejo 

de uma professora em estudar o que outros professores dizem/disseram sobre o que o corpo 

do ator deve e/ou pode aprender. Pode também ter iniciado um pouco antes, quando os atores 

começaram a objetificar os seus corpos e torná-los inteligíveis, por meio de uma linguagem 

que cabia nas bocas e nos olhos daqueles que se dispunham à tarefa de ensinar como conduzir 

a si próprios para uma vida melhor. Ou, ainda, quando a medicina moderna passou a explicar 

a origem das doenças mentais e físicas, a medir as capacidades e habilidades da população de 

um Brasil recém-urbanizado e, destarte, colocar em circulação algumas medidas e sugestões 

que quantificassem, avaliassem e aumentassem a produtividade das ações e dos 

comportamentos humanos. 

Esta dissertação pode ter tido início, inclusive, quando a terra de Lisboa tremeu, no dia 

1º de novembro de 1755: algo considerado uma das maiores catástrofes da humanidade, na 

medida em que a cidade precisou ser inteiramente reconstruída, inaugurando outro modo de 
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dispor as ações, os saberes e o controle sobre a população. Pode ter saído, quem sabe, de um 

conflito na Cisplatina (1825-1828), em que um cadete egresso do conflito se dedicou ao 

teatro, fundando a primeira companhia teatral nacional subsidiada pelo Estado, e foi o 

primeiro cidadão a oficializar um pedido para abertura de uma escola de formação de atores. 

Seu nome, João Caetano dos Santos, foi eternizado pela história do teatro brasileiro como o 

precursor da modernização das artes cênicas.  

Mais uma vez buscando um início, entre todos os possíveis, há de ter surgido de uma 

contenda entre um tabelião e uma quadrilha de malfeitores na Vila de São Francisco do Conde 

(BA), no ano de 1765. Estes últimos, além de talharem a pele e ameaçarem toda a gente, 

punham-se a representar comédias nas festas de São Gonçalo no mês de janeiro. Veremos.  

E pode ainda ter tido outros começos, que continuam ou descontinuam, que se 

modificam ou que se apagam. Começos tão frágeis quanto as construções humanas que 

desabam diante da violência de uma terra que treme, ou de uma história que, não constrói e 

não edifica, faz vacilar as certezas que sustentam as vigas de nossa existência. Pode, ademais, 

não ter um começo ou um final. Por hora, vamos abandonar a ideia de começos serenos, cujos 

desdobramentos seguiriam uma linha natural de evolução e progresso.  O que propomos é um 

modo outro de contar uma história, menos apaziguador e mais desordenado, menos contínuo e 

mais instável, menos edificante e mais dispersante. 

Aproximamo-nos dos edifícios construídos, sentimos a sua frieza, e, mudos, 

perguntamo-nos: “Como isto se tornou possível?”. Na direção oposta à do sol, começamos a 

escavar. Encontramos fragmentos de conversas, textos inteiros e em pedaços, textos oficiais, 

conselhos, fracassos, invenções, peças deslocadas, encaixes, ideias e vidas dissolvidas. Tudo 

isso organizado numa lógica bastante coerente e linear, como uma biblioteca em que os livros 

estão bem divididos por seções, temas e ordem alfabética. Juntamos, então, o que 

encontramos, e começamos a desfazer sua coerência, aproximar os diferentes e separar os que 

estavam amalgamados. Assim, constitui-se a escritura deste texto. 

A primeira pessoa do singular também deixou de fazer sentido, e isso reflete o próprio 

processo de pesquisa: à medida que as mãos tocavam documentos e os olhos liam a superfície 

dos acontecimentos, as digitais eram impregnadas de uma poeira desconcertante. Não era 

mais alguém que tocava, lia e sentia. Aquilo que poderia ser chamado de “alguém” - alguém 

que sabia, alguém que escrevia – era aos poucos devorado por um buraco que se abria cada 

vez mais, que crescia enquanto suas certezas eram tragadas. 

Os documentos, os textos, os livros e as vozes encontradas durante a escavação 

puseram em movimento o que julgávamos saber e o que imaginávamos ser; não para 
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sabermos mais aquilo que já sabemos ou sermos mais o que já somos, mas, talvez, para diluir 

isso que chamamos de “saber” e, consequentemente, isso que chamamos de “eu”. Seria 

possível uma escrita que apagasse a individualidade, ao invés de revelá-la ou afirmá-la? 

Escrever para não se ter mais rosto (FOUCAULT, 2012).  

 O texto foi organizado em três capítulo e uma parte para considerações finais. No 

primeiro capítulo – A conquista dos corpos –, esboçamos como o corpo humano foi 

problematizado e visualizado por dois campos a princípio distintos ao longo do século XIX: 

as artes cênicas e a medicina higienista. Notamos que ambos começaram a se ocupar de um 

mesmo problema: os comportamentos insolentes. Enquanto a medicina explicava a origem da 

delinquência por meio da anatomia corporal dos que eram considerados criminosos, as 

práticas teatrais foram se incumbindo de uma missão moralizante sobre as condutas humanas.  

No capítulo seguinte – A Subjetividade Encarnada –, tentamos demonstrar como, no 

ensino do século XX, surgiu com frequência a necessidade de formar, nos atores, 

comportamentos mais resilientes e adequados para uma vida coletiva, por meio das aulas de 

ensino corporal, como se o corpo encarnasse a subjetividade do indivíduo. Destarte, por meio 

do estímulo corporal, poderiam funcionar como restauradores dos hábitos. No entanto, esse 

pareceu ser também o objetivo das práticas educacionais surgidas em parceria com a medicina 

higienista do início do século, que viam a atividade física como um mecanismo de educação 

moral e corretiva.  

No último capítulo – Do que o corpo é capaz – propomos o entrecruzamento de 

referências teóricas e metodológicas que foram apropriadas tanto pelos defensores da 

atividade física escolar quanto pelos defensores da atividade física na formação do ator. Tais 

referências teriam legitimado a ideia de que o estímulo corporal interfere nos padrões neurais 

e, por isso, seria o método mais eficaz de aperfeiçoamento da raça humana. 

Nas considerações finais, pretendemos apontar como a noção de uma subjetividade 

encarnada possibilitou, na verdade, processos de subjetivação aliados a objetivos liberais de 

governo.  

Retomamos, então, para o leitor o convite feito no início, só que não mais para uma 

dança, e sim, talvez, para uma voragem.  
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1   A CONQUISTA DOS CORPOS 

 

1.1  Do corpo morto ao corpo vivo 

 
Na noite de 24 de agosto, o seu cadáver, conduzido ao hombro, em uma 
marqueza para a rua do Lavradio, foi embalsamado pelo então 5º annista de 
medicina o Sr. Costa Ferraz, e no dia immediato, transportado à mão, num 
caixão pintado de preto, para o cemiterio de S. Francisco de Paula, seguido 
de artistas dramaticos, enorme multidão, e volumosa columna de pobres, 
que, espontaneos, symbolisavam no funebre cortejo a caridade do excelso 
actor (MORAES FILHO, 1903, p. 81).  

 

O ator em questão responde pelo nome de João Caetano dos Santos, nascido no Rio de 

Janeiro, no ano de 1808. O excerto acima foi retirado de sua biografia póstuma, escrita pelo 

médico Alexandre Mello Moraes Filho em 1903, na qual exalta o ator fluminense como o 

responsável por uma “grande reforma” do teatro nacional.  

O marco teria ocorrido na noite do dia 13 de março de 1838, quando a tragédia 

Antônio José, de Gonçalves de Magalhães, foi levada à cena por João Caetano, permitindo 

que os ventos de um “brado possante de nacionalismo” (MORAES FILHO, 1903, p. 18) 

soprassem nos territórios dedicados à arte teatral, superando as formas do “dramatismo 

portuguez” (MORAES FILHO, 1903, p. 18), realizando um espetáculo falado no idioma 

nacional. Desde então, o mérito do ator foi ter proporcionado “ao paiz um theatro nacional, 

despido dos velhos elementos e dos preconceitos que entorpeciam os passos do nosso 

progresso artístico” (MORAES FILHO, 1903, p. 34), e ter feito a plateia estremecer diante de 

seu “porte magestoso”, “do seu olhar vivo”, da sua “physionomia mobil”, da sua “dicção 

nobre e segura”, da “intenção sustentada” e de sua “voz animada de expansivo calor”.  

João Caetano estreou nos palcos aos 23 anos de idade, desempenhando papéis de 

coadjuvante em companhias portuguesas. A figuração ou o anonimato não pareceram ser o 

destino do artista. Em 1833, almejando maior protagonismo em cena, Caetano fundou sua 

própria Cia., a Companhia Nacional João Caetano, que passou a ocupar o recém-aberto Teatro 

São Pedro de Alcântara, na cidade do Rio de Janeiro, local ainda hoje existente e batizado, 

posteriormente, como Teatro Municipal João Caetano dos Santos.  

Em 1857, o ator fluminense enviou ao Imperador um regulamento para a abertura do 

que seria a primeira escola de arte dramática no país, mas, ao que consta, não obteve resposta. 

Então, decidiu, por iniciativa própria, fazer funcionar uma pequena escola dramática em seu 
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teatro, “pois sem autores e atores era impossível haver teatro nacional” (SANTOS, 1956, p. 

82).  Fez um “convite a distintos homens de letras do país” (SANTOS, 1956, p. 82), reunindo-

os no salão do Teatro São Pedro, para explicar seu intento e pedir que o ajudassem a escolher 

um presidente para dirigir os trabalhos da escola, bem como os professores que tinham de 

reger as diferentes cadeiras de ensino, sendo que a de representação ficaria ao seu encargo 

(SANTOS, 1956). 

 Tal iniciativa, por sua vez, também não foi lograda: “Mais de um ano decorreu desde 

êstes trabalhos primitivos da escola dramática até a sua criação, delonga devida a não se 

haverem efetuado matrículas de alunos, circunstância que ainda hoje se dá, e que fará morrer 

a instituição” (SANTOS, 1956, p. 82). Dos poucos candidatos que se apresentaram, com 

“exceção de três ou quatro do sexo masculino”, nenhum possuía “vantagens físicas” e, 

tampouco, “dotes intelectuais” (SANTOS, 1956, p. 82).  

Em 1861, o Jornal do Commercio do Rio de Janeiro publicou, em treze edições, os 

artigos de sua autoria, intitulados Lições Dramáticas9: um compêndio com algumas 

indicações que pudessem “auxiliar aquêles que se destinarem à carreira dramática” 

(SANTOS, 1956, p. 9). Dois anos depois, o mesmo jornal comunicaria o seu falecimento: 
 
Sentado em cadeira de balanço, em frente da entrada para melhor receber o 
ar que lhe faltava, ainda mostrava João Caetano ser soberano ao acto. 
Trajava jaleco da purpura escarlata dos Cesares, contrastando com os alvos 
colleirinhos e punhos da camisa pelos remates negros que o guarnecião, a 
parte inferior do corpo estava coberta por uma colcha de lã carmesim, e qual 
monarcha sentado em throno, a cabeça alta, a boca semi-aberta em rosto 
sereno, scintilavam os olhos esbogalhados com o enthusiasmo do real 
commando; e cercado por cinco filhas de joelhos que fazião desapparecer a 
cadeira, sua mulher tambem de joelhos punha a mão nesse coração, que a 
igreja lhe deu, e que Deos como dono delle o ia rehaver; à direita um frade 
capuchinho, como ministro do Omnipotente, espargia sobre o moribundo a 
esperança na clemencia divina; e o grupo de homens que o acompanhavão 
tornava mais edificante e solemne tal scena (PACHECO, 1863). 

 

* 
 

Realizamos uma primeira investigação no site da Hemeroteca Digital10, para ver como 

o termo “corpo do ator” aparecia nos periódicos brasileiros que circularam no século XIX11 e 

                                                
9 Tais publicações foram compiladas e editadas quase cem anos depois, pelo Ministério da Educação, sob o título 
Lições Dramáticas (SANTOS, 1956). 
10 Estudo feito por meio do site da Biblioteca Nacional.  
11 Foi feita uma pesquisa em 1.576  periódicos, de 1800 a 1899.  
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XX12. O intuito da pesquisa era identificar os conceitos atribuídos ao termo naquele período, e 

observamos que, até 1960, na maioria dos casos, o corpo protagonizava as notícias sobre o 

falecimento de algum ator, cujo corpo seria embalsamado e sepultado.  

A primeira ocorrência para o termo “corpo do ator” foi em 1881, nos periódicos O 

Cearense (CE - 1840 a 1899), a Gazeta do Norte e a Gazeta de Notícias (RJ - 1870 a 1969), 

que veicularam a mesma notícia, cujo título era “Desastres nos Theatros”:  
 
Gaubier de Banault, embaixador de França em Hespanha, assistia um dia a 
uma representação da batalha de Pavia, quando viu um Hespanhol subjugar 
um Francez, obrigando-o a pedir-lhe quartel nos termos mas humilhantes. O 
nosso agente diplomatico, arrebatado pelo seu zelo, saltou para o palco e 
passou a sua espada através do corpo do actor que maltratava assim os seus 
compatriotas.  
Baron, pai, representava o D. Diogo, do Cid. empurrando com o pé a espada 
que o conde de Gormos lhe tinha feito cahir das mãos, picou-se. Esta ferida, 
que parecia insignificante, tendo sido desprezada, aggravou-se e gangrenou. 
O actor recusou energicamente a amputação, que lhe propunham como unico 
remedio possivel, dizendo que um rei de teatro seria pateado, se aparecesse 
com uma perna de pau (DESASTRES, 1881, n.p., grifo nosso). 

 

Até 1900, houve apenas mais três ocorrências. Duas delas - em O Paiz (RJ)13, em 

1892, e O Diario Portuguez (RJ)14, em 1895 - noticiavam o velório e o sepultamento do corpo 

de algum ator da época. A terceira, na Gazeta de Notícias (RJ), informava a escolha de 

determinado personagem para um ator: “O Sr. Souza Bastos metteu a pele do Alcaide no 

corpo do actor Machado” (THEATRO, 1883, p. 2).  

Logo, em mais de mil periódicos em circulação no século XIX, o termo “corpo do 

ator” foi mencionado apenas cinco vezes, e, em nenhuma delas, analisava-se a sua 

expressividade.  No século seguinte, as ocorrências aumentaram para mais de 200, sendo que 

o maior número delas se deu após 1960. 

Fazendo um recorte em apenas três periódicos, dois de São Paulo (Cultura e 

Suplemento Literário do Estado de S. Paulo e Correio Paulistano) e outro do Rio de Janeiro 

(O Correio da Manhã), a fim de examinar mais de perto esse fenômeno, observamos que, até 

1960, em tais periódicos, houve sete ocorrências. O Correio da Manhã do dia 19 de junho de 

1903 informava que o corpo do ator Rangel baixou no dia anterior à sepultura (CORREIO, 
                                                
12 Pesquisa realizada nos periódicos do Rio de Janeiro (Correio da Manhã – RJ) e de São Paulo (Cultura e 
Suplemento Literário do Estado de S. Paulo e Correio Paulistano), de 1900 até 2000.  
13 ARTE e artistas. O Paiz. Ed. 3593. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1892. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=178691_02&pasta=ano%20189&pesq=corpo%20do%20
actor> Acesso em: 10 jul. 2019. 
14 THEATROS e concertos. O Diário Portuguez. Ed. 73. 1885. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=173878&pesq=corpo%20do%20actor> Acesso em: 10 
jul. 2019. 
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1903. p. 3). Em 1927, o Correio Paulistano narrou um incidente na Inglaterra, em que uma 

atriz levou seu cachorrinho ao teatro e o deixou na primeira fila para “assistir” ao espetáculo. 

Durante a apresentação, estava a atriz e dona do cachorro contracenando com outro ator uma 

cena de assassinato, em que ele simulava um estrangulamento. Ao ver sua dona ser 

“ameaçada”, o cachorrinho pulou no palco e “mordeu com seus dentes afiados a parte mais 

carnosa do corpo do ator” (THEATROS, 1927, p. 5). 

Na terceira ocorrência, falava-se da expressividade do movimento corporal de um ator 

na linguagem audiovisual: “no cinema, nos é dado compreender como o mais pequeno e 

insignificante movimento do ‘corpo do ator’ basta para dar uma expressão artística a seu 

papel” (O MUNDO, 1936, p. 7).  

Em 1951, o Correio Paulistano noticiou que o “corpo do ator Mario Salaberry vítima 

de um desastre de automóvel em Pernambuco havia sido transferido para o sepultamento de 

seu corpo no Rio de Janeiro” (CHEGOU, 1951, p. 3). Neste mesmo ano, o Correio Paulistano 

também publicou um artigo escrito por um ator americano, a respeito da contribuição do 

diretor francês Louis Jouvet para a atuação, uma vez que empregara a noção de corpo para 

diferenciar as individualidades de cada ator: “cada ator tem seu comportamento particular de 

acôrdo com as contingências que o rodeiam” e, sendo cada ator diferente um do outro, o 

modo como o “espírito agirá sobre o corpo do ator” em um espetáculo dependerá do quanto 

ele é capaz de “traduzir-se”, “ter consciência do que é e do que faz” e “controlar” os 

sentimentos por meio dos movimentos (TEMERSON, 1951, p. 6). 

O Correio da Manhã de 1957 publicou uma entrevista com Millôr Fernandes, na qual 

se fala sobre cenografia, e o entrevistado declara: “Um conselho importante: Se a roupa sair 

ruim, ponha a culpa no corpo do ator” (FERNANDES, 1957, p. 12). No ano seguinte, este 

mesmo jornal divulgou que o corpo do ator Tyrone Power fôra embalsamado pelo hospital da 

base americana em Madrid (TRASLADAÇÃO, 1958, p. 3).  

 Depois de 1960, até 2000, as ocorrências aumentaram para quinze nesses mesmos 

jornais. O corpo do ator como elemento expressivo aparece com mais frequência, em doze 

artigos. Destacamos os seguintes trechos:  

 
Maria Esther Stockler tem um excelente trabalho. Tanto O&A e O Rito são 
duas ótimas amostragens de seu adestramento e sua criatividade com o corpo 
do ator - lugar aonde talvez estejam as maiores reservas expressionistas da 
atividade teatral (ARARIPE, 1970, p. 8).  
 
No teatro usual, o texto preexiste, mas o corpo do ator também. E é do 
relacionamento de tudo aquilo que faz a construção de um espetáculo que o 
teatro se origina; os diversos elementos como que perdem a sua existência 
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prévia e assumem uma nova realidade (...) o corpo, a voz, a palavra se 
metamorfoseiam e nasce o espetáculo (BORNHEIM, 1971, p. 5). 
 
Muito importante no conjunto é a consciência aguda do corpo do ator que o 
Klauss Vianna nos dá. Esses exercícios todos, que mais parecem Ioga são 
importantes para saber a movimentação de cada músculo e usar todos êles na 
criação que nos propomos (BEATRIZ & MEDINA, 1970, p. 4).  

 

Não apenas aumenta a aparição do termo, como ele passa a ocupar um lugar de 

destaque. No primeiro trecho, ele é descrito como o elemento mais importante do 

expressionismo no teatro. No segundo, o corpo é visto com a mesma importância que o texto, 

e, da sua metamorfose com a voz e a palavra, o espetáculo nasce. No último, a atriz Maria 

Thereza Medina dá um depoimento sobre o trabalho de preparação corporal conduzido pelo 

dançarino mineiro Klauss Vianna, durante a montagem do espetáculo Alice no País do 

Divino-Maravilhoso (1970).  

O corpo, antes visto na sua condição cadavérica, passou a ser visto na sua condição 

viva, e isso pode ter trazido algumas implicações. Uma delas é a aparição e a circulação de 

uma grande quantidade de conceitos para tornar o corpo visto e analisável. Por exemplo, na 

análise feita por nós em 68 artigos da Revista Sala Preta, a partir de temas que perpassavam a 

formação corporal de atores, encontramos um leque amplo de termos para se referir ao corpo 

do ator. Apresentamos alguns: corpo cênico, corpo disponível, corpo plástico, corpo 

articulado, corpo potente para a expressão, corpo como ser íntegro, corpo expressivo, corpo 

ideal, corpo revelado, corpo vocal, o corpo como sujeito ele próprio (SETTI, 2007); corpo 

vivo, dimensão simbólica do corpo, dimensão física do corpo (SOUZA, 2007); corpo fascista, 

corpo excitável, corpo auto-modulável, corpo espetáculo, corpo blindado (PELBART, 2007); 

corpo intenso, corpo próprio, corpo pleno (FUGANTI, 2007); corpo que pensa (CHAVES 

2005); corpo-orquestra (GOMES, 2005); corpo-objeto (COSTA, 2011, v. 1); espaço corpo-

próprio (MACHADO, 2011, v. 1); corpo instrumental (VELARDI, 2011, v. 1); corpo 

dançante (VILELA, 2011, v. 1); corpo comum (BENVEGNU, 2011, v. 1); corpo 

fenomenológico, corpo cotidiano, corpo semiótico, hábil,  corpo capaz  de  produzir  signos  a  

serem  decodificados,  corpo expressivo, corpo material, corpo como uma ferramenta, como 

um meio de expressão ou como um material criador de signos, corpo específico (BELÉM, 

2011, v. 1); “corpo do bailarino-ator é um corpo que esboça e incorpora memórias” (WEBER, 

2011, v. 1, p. 167); corpo banido, corpo enclausurado, corpo apartado da sociedade, corpo 

como capital simbólico, corpo híbrido na dança contemporânea, corpos aparelhados, corpos 

desapararelhados, corpos hiperaparelhados, corpo é matriz de significado, corpo mídia, corpo 
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relacional, corpo permutador de códigos – corpo que  não  fala, mas que faz falar  sobre  a  

cultura –, corpo natural, corpo dançante, corpo do artista como suporte da arte, “corpo é 

matéria prima e elemento do processo artístico (...) através do corpo se pode ocupar uma 

posição social de prestígio e de reconhecimento” (COCCARO, 2011, v.1, p.173); corpos 

diferentes, corpos da performance (AGRA, 2010); corpo visto enquanto laboratório de 

intenções e interrogações artísticas, corpo teatral –que é preciso reabilitar – (CHAVES, 2009); 

corpo pensante, corpo-depoente, corpos-depoentes, corpo como sujeito (LEONARDELLI, 

2009); corporeidade autossuficiente, presença corporal pós-dramática, corpo vivo (BELLONI, 

2008); corpo pré e corpo pós experiência, corpo-mundo, corpo espinosiano, potência-corpo, 

dramaturgia do corpo, resposta-corpo, consciência corporal, criação de corpos, corpo não 

treinado para o palco (FABIÃO, 2008); corpo banhado em autoestima, corpo que traz mais 

matéria expressiva, corpo teatralmente falante e presente, “o corpo é a superfície em que se 

inscreve o vivido” (SPERBER, 2005, p. 113), “O  corpo  próprio  e  o  alheio  são  marcados 

pela  somatória  de  acontecimentos,  que  não se anulam  mutuamente,  nem  se  sobrepõem” 

(SPERBER, 2005, p. 114), “o corpo cênico congrega características específicas que brindam 

o imprevisto, o improviso e a sensibilidade  como  seus  componentes  diferenciadores” 

(SPERBER, 2005, p. 114); corpo em si paradoxal, corpo nômade, corpo cotidiano, corpo 

ativo, corpo passivo, corpo dócil, corpo potente, corpo passivativo, corpo-nômade-em-arte, 

corpo como fronteira, desautomatização do corpo, corpo da consciência, corpo integrado, 

corpo que gera pensamento, dócil corpo cotidiano, corpo do teatro, corpo da performance, 

corpo da dança (FERRACINI, 2010); agenciamento do próprio corpo-em-arte, corpo em 

estado cotidiano, corpo em Estado Cênico, corpo-hélice-em-arte, corpo integrado, corpo 

integrado e vetorial, corpo integrado expandido, corpo múltiplo, corpo ampliado, corpo 

inserido no estado cênico de “corpo-subjétil”, o corpo subjétil é “como um corpo nômade, é 

uma reterritorialização de um corpo cotidiano desteritorializado  (...) Antes  de ser  um  corpo  

definido  a  priori,  é,  na verdade, um  corpo  que  vai  sendo  definido  a  cada  momento e 

também se desvanece a cada instante” (FERRACINI, 2005, p. 124); “O ‘corpo épico’ dança 

pra comunicar, ressignificar e comentar as ações. É um corpo que se assume mestiço em sua 

manifestação, e que age no impulso de dizer” (GABANINI, 2012, p. 208); corpo dançante, 

corpo-continente, corpo movente, corpo que deseja ir além de si mesmo (COSTAS, 2011).  

 À luz de Foucault (2012), podemos começar a entender as emergências desses 

conceitos, menos como a expressão de ideias dispostas sob o fundo de uma mentalidade 

teatral, e mais como pistas para identificarmos quais saberes, teorias, exercícios, linguagens, 
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valores, tipos de especialistas e regras de conduta foram mobilizados com e a partir do 

surgimento desse novo campo conceitual.  

A Revista Sala Preta, como dissemos, é assinada por artistas/professores de 

universidades e cursos técnicos e/ou pesquisadores da área corporal. Se pegarmos a primeira 

proposta de ensino formulada por um artista nacional, João Caetano dos Santos, tanto no 

regulamento formulado por ele e enviado ao imperador quanto nas Lições Dramáticas, notar-

se-á uma diferença em relação às noções dadas ao corpo. Primeiro, porque o termo não 

aparece, e quando aparece é designado como um suporte das partes (braços, tronco etc.); na 

verdade, só menciona as partes do corpo em separado, referindo-se ao adestramento dos 

movimentos do rosto, ou dos braços, ou das pernas, ou do tronco, ao executar algumas ações, 

tais como caminhar, erguer-se, atirar etc. O termo mais recorrente é “fisionomia”, para indicar 

as mudanças físicas que um ator deveria produzir em sua face, nos braços, no tronco, ao 

interpretar o estado emocional do personagem.  Em suma, não se fala do corpo como uma 

“totalidade que pensa, sente, age: que é pensada e agida no fenômeno da interpretação” 

(AZEVEDO, 2008, p. 135), e sim como algo que se deve “manter esticado” (SANTOS, 1956, 

p.21) ou aquilo que une os “gestos eloquentes” realizados pelos cotovelos, joelhos, andar e 

tronco.  

De acordo com a pesquisa feita na Hemeroteca Digital sobre a aparição do termo 

“corpo do ator”, a partir dos anos 1960, avolumaram-se as suas ocorrências, e a linguagem se 

sofisticou. Alguns estudos teatrais parecem ter igualmente percebido a valorização do corpo 

do ator nas artes cênicas a partir desse período, como se pode ver no exemplo a seguir:    
 
As últimas décadas testemunharam transformações profundas no 
pensamento sobre o corpo. De sua preparação, objetivando o aprendizado de 
sequências codificadas de movimentos, para a construção de um corpo 
disponível, plástico, articulado, potente para a expressão do sujeito que 
dançava, enraizado em seu universo afetivo e cultural, foram incontáveis as 
contribuições (SETTI, 2007, p. 26). 
 

E demais excertos, em outras pesquisas, também são expressão disso: “Há uma ênfase 

no CORPO do ator, como o campo através do qual se concretiza, fisicaliza, materializa o 

mundo fictício, imaginário do texto teatral. (...) é no corpo do ator que a Literatura se converte 

em Teatro” (KEISERMAN, 1986, p. 9); “(...) o corpo é um fenômeno político-social e 

artístico que estará presente em todo o século XX, gerando uma renovação das técnicas e 

estilos de interpretação nas três últimas décadas. Sem dúvida, desde o início do século vamos 
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encontrar uma crescente incursão da linguagem corporal na representação” (SANTOS, 1994, 

p. 36).  

A explicação desse fenômeno, como se percebe no exemplo que segue, é dada a partir 

da noção de evolução da cena brasileira: 
 
Ao voltarmos nosso olhar para o passado, poderíamos encontrar, talvez, a 
resposta na própria evolução da cena brasileira, na qual a movimentação 
corporal dos atores, passo a passo, foi conquistando uma importância maior. 
(...) Trata-se da década de sessenta, quando na Europa e nos Estados Unidos 
foi difundido um movimento teatral voltado para o corpo do ator 
(TAVARES, 2010, p. 31). 

 

O movimento a que Joana Ribeiro da Silva Tavares se refere é o iniciado pelos 

encenadores modernos, os quais, segundo Belém (2011, v. 1, p. 67 e 68), “contribuíram para a 

percepção de que a presença e os movimentos do corpo do ator provocam processos de 

afecção no espectador” e deslocaram o foco do texto dramático, agora de acordo com Fabião 

(2008, p. 244), para a “corporalidade” e a “imagem”. 

O surgimento do encenador teatral é considerado, pela historiografia dominante, como 

o marco da modernidade teatral brasileira, e se dá com a montagem do espetáculo Vestido de 

Noiva, de Nelson Rodrigues, pelo grupo “Os Comediantes”, em 1943, sob direção de  

Zbigniew Marian Ziembinski, polonês radicado no Brasil: “O fenônemo Vestido de Noiva, 

que renovou a encenação com trabalho de Ziembinski, só produziu frutos imediatos e os mais 

visíveis no campo das montagens” (MAGALDI, 2001, p. 214); “Quem quiser criticar 

seriamente os Comediantes têm que se referir obrigatoriamente aos diretores, porque desta 

vez, sim senhor, há diretores: Santa Rosa, Ziembinski, Adacto Filho, Brutus Pereira e outros. 

Isso significa que o ator não está mais soberano e abandonado no palco (PRADO apud 

SILVA, 1989, p. 43).  

Até as primeiras décadas do século XX, no Brasil, não havia a figura de um diretor 

teatral incumbido da preparação corporal dos atores, e sim ensaiadores, cujo trabalho se 

restringia à distribuição dos papéis de acordo com o tipo físico do ator. Por exemplo, atores 

que fariam o papel de galã, deveriam ser aqueles com o tipo físico mais adequado: altos, 

robustos e fortes. Os ensaiadores, como diz o nome, também eram responsáveis pelo ensaio 

de marcação, pelos ensaios com os figurantes, ensaio geral e intervalo (TORRES, 2003; 

FARIA & GUINSBURG, 2013). O trabalho desse tipo de “diretor” em nada se assemelha ao 

dos diretores modernos; “era alguém que se responsabilizava pelo arranjo de cena, pela 

disposição dos móveis, flores, etc. uma espécie de contra-regra de luxo” (TORRES, 2003, p. 
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171). Os ensaios, por sua vez, eram fragmentados, o elenco nunca estava completo, cada ator 

recebia suas “deixas” e se preocupava somente com a sua marcação. Os iniciantes 

compunham os elencos representando pequenos papéis nos espetáculos, e, conforme fossem 

adquirindo experiência, conquistavam personagens mais centrais (FUSER In: FARIA & 

GUINSBURG, 2013). 

O diretor moderno se diferenciaria por ter sido alguém que “descobriu 

verdadeiramente a riqueza e a variedade dos recursos e dos meios de que ele (ator) dispõe. 

Uma contribuição que pode ser atribuída ao encenador, e que não foi certamente desprezível 

no que diz respeito ao aperfeiçoamento da arte do ator” (ROUBINE, 1998, p. 170). Trata-se 

de um acontecimento definido, pela historiografia dominante do teatro não só brasileiro, mas 

mundial, como A era dos encenadores (FARIA & GUINSBURG, 2013; ROUBINE, 1998). 

 Visto isso, deflagra-se o deslocamento do status do corpo do ator, que começava a ser 

um objeto novo de preocupação:  

Como relembrou o ator Gracindo Jr., ao referir-se à sua estréia no teatro na 
década de sessenta, como: “uma época em que o ator estava vivendo um 
momento novo no teatro brasileiro, ele estava se preocupando com o seu 
corpo. Foi realmente quando a gente começou a se preocupar com o corpo, 
porque antes era só a palavra” (JUNIOR apud TAVARES, 2010, p. 34)15. 

 O que parece estar em jogo não é necessariamente uma ressurreição do corpo do ator 

– como se, com o advento da modernidade e o avanço tecnológico, estivéssemos mais aptos a 

nos aproximar de uma verdade que o passado era míope demais para enxergar –, e sim uma 

disputa para que se possa falar e agir sobre o corpo de uma determinada maneira. Primeiro, 

porque um entendido avanço das técnicas teatrais não daria conta de, por si só, explicar uma 

mudança tão grande na relação que o indivíduo vai estabelecer com o seu corpo depois do 

surgimento dos treinamentos.  E segundo, porque, conforme as fontes aqui manuseadas, o 

crivo de análise utilizado pelos professores e preparadores corporais advém 

predominantemente da psicologia e da medicina higienista do início do século XX. Um corpo 

que antes era visualizado na sua condição cadavérica, começou a ser visto, durante a sua 

existência na terra, sob uma perspectiva médica e psicológica. Nesse ponto, pretendemos 

estudar a visualização do corpo do ator no teatro como um problema histórico, em que a 

                                                
15 Junior concedeu entrevista a Tavares em 2002.  
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carne16 humana foi posta sob uma lupa interessada em medir e modular as suas habilidades, 

em nome da noção de aperfeiçoamento não só da arte, mas da vida biológica e social.  

 

1.2  Crivo teórico-metodológico 

 
Os estudos históricos feitos por alguns pesquisadores e preparadores corporais – 

Azevedo (1960), Bonfitto (2002) e Próchno (1999) – se propõem a estabelecer uma linha 

contínua, coerente e sucessiva entre eventos diferentes, como se houvesse um núcleo comum 

que os aproximasse e os organizasse desse modo:  
 
O principal, para mim, não é o levantamento de pontos de atrito, ou mais 
especificamente, de divergências, existentes entre as várias linhas dos três 
campos apresentados17: prefiro constatar alguns pontos fundamentais e que 
são comuns às várias técnicas. Esses princípios de trabalho permanecerão 
um guia seguro, por exemplo, para a realização de um planejamento corporal 
para atores (AZEVEDO, 2008. p. 122).  

 

Compreendemos esse tipo de análise histórica como problemático em alguns sentidos. 

Primeiro, porque, mais do que revelar um “núcleo comum”, ele forma os conceitos e as 

noções que legitimam o treinamento corporal como uma disciplina autônoma. Segundo, 

porque fundamenta essas mesmas noções como universais e trans-históricas, naturais e 

eternas. Terceiro, porque o que está em jogo não é falar uma verdade, e sim validar verdades 

em um campo do saber. Apaziguam-se as diferenças, atenuam-se os estranhamentos, 

aglomera-se a multiplicidade como conjunto formado por resultantes de um mesmo processo.  

Como contar uma história do corpo do artista teatral, sem correr o risco de impor uma 

lógica contínua aos acontecimentos e reconciliar as diferenças num “sono tranquilizado” 

(FOUCAULT, 2012, p. 18)? Como fazer isso de outra maneira? 

Seria possível construir uma história que nos causasse sobressaltos de nossas cadeiras, 

de tal modo que retornar ao assento para continuar a leitura fosse um ato tão difícil quanto 

falar ou pisar o chão pela primeira vez? Poderia uma análise histórica nos causar tal espanto? 

Como a história nos faria distanciar do que acreditamos, e não acreditar mais no acreditado? 

Como percorrer um caminho que se faz à medida em que os pés pisam o chão oleoso e 

instável que os documentos nos oferecem, sem a segurança das pequenas certezas pensadas de 
                                                
16 O termo “carne” aqui utilizado refere-se à própria materialidade física do corpo do ser humano. Opta-se em 
usar “carne” ao invés de “corpo” por este termo estar carregado de conceitos e significações advindas de diversas 
áreas do conhecimento.  
17 A pesquisadora faz um levantamento de técnicas de treinamento corporal presentes no teatro, na dança e nas 
terapias orientais, desde o século XVIII até o XXI. O objetivo, como descrito pela autora na citação, é encontrar 
o denominador comum entre todas essas práticas heterogêneas.  
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antemão, as quais ajudam a reconduzir tudo à estabilidade de uma investigação mais 

confirmativa que explorativa, mais prescritiva que investigativa?   

Nosso gesto é um movimento singular em direção a um conjunto de marcas, vozes, 

poeiras e vestígios, para que possamos inventariar uma possível condição de emergência da 

noção de formação de corpo do artista teatral. Apresentaremos um quadro histórico, cuja 

figura em primeiro plano é o corpo do artista teatral, e o fundo, a constituição de práticas de 

formação que a ele se endereçam.  

Encontramos no legado crítico do pensador francês Michel Foucault a inspiração 

teórica/metodológica para o encaminhamento da pesquisa, visto que nosso interesse é 

descrever os modos pelos quais o corpo do ator foi pensado entre o século XIX e XX, bem 

como seus cruzamentos com práticas exógenas ao campo teatral. Utilizamos o gesto 

procedimental (conjunto de procedimentos) da pesquisa foucaultiana interessada no trabalho 

sobre o arquivo, para escolher e manusear as fontes. Em tal empresa, não partimos de uma 

hipótese prévia, em que as fontes serviriam para comprovar ou não se aquilo já teria sido 

formulado de antemão. Debruçamo-nos, ao invés disso, sobre o campo documental, de modo 

a decompor as estruturas que puderam formular os discursos ali presentes, observando os 

objetos de que eles se ocupam, as instituições que os delimitam, as teorias e temas presentes, 

que dão suporte e legitimidade aos discursos, quais os enunciados recorrentes e qual a posição 

institucional daqueles que enunciam o discurso. 

O gesto crítico presente nos estudos do pensador francês procura descrever, e não 

interpretar, o que encontra, isto é, estuda-se a formação dos conceitos e dos objetos não por 

sua “lógica interior ou pela lógica interior de um texto, mas como eles reaparecem, se 

separam, ganham em extensão ou determinação, como podem ser retomados no interior de 

novas estruturas lógicas” (FOUCAULT, 2012, p. 71). Estudar a formação dos conceitos em 

sua dispersão faz embaralhar os agrupamentos habitualmente conhecidos como “teatro”, 

“arte” etc., e reagrupar o que foi espalhado com outros campos do saber, que não apenas as 

artes. Reencontram-se, em práticas vizinhas ao teatro, discursos semelhantes, localizam-se as 

recorrências de enunciados para além das delimitações arbitrárias que definem uma disciplina. 

O que está em jogo não é estabilizar a ideia de teatro, tampouco a ideia de corpo do ator, com 

conceitos, teorias e aportes metodológicos. O teatro, o corpo e o ator não são compreendidos 

aqui como objetos invariáveis, unidades trans-históricas que teriam recebido, ao longo do 

tempo, significados mais ou menos diversos.  

O arquivo mobilizado nesta pesquisa deflagra que o aparecimento do conhecimento 

sobre a fisiologia, a anatomia, as funções orgânicas, os estados mentais e o funcionamento 
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neural no ensino corporal para atores não resulta de uma entendida “evolução” das técnicas 

teatrais, como se o pensamento seguisse naturalmente uma lógica coerente e linear. Desde a 

publicação de A Origem das Espécies, por Charles Darwin, em 1859, as pesquisas históricas 

na área do teatro se preocuparam em fazer a história do progresso humano (SAUTER, 2017). 

As teorias evolucionistas se espalharam por todas as disciplinas acadêmicas, implicando 

diretamente as políticas colonialistas, a explicação das raízes do capitalismo, os estudos 

comparativos sobre raças e, eventualmente, o então chamado desenvolvimento cultural. A 

ideia de que haveria um aperfeiçoamento de um organismo mais simples até outro mais 

complexo fez com que essa fosse a interpretação dominante dos fenômenos artísticos.  

O gesto histórico pode ser um gesto em direção aos fatores que permitiram que os 

corpos dos atores fossem um dia dissecados, analisados e manipulados, assim, procura-se 

estabelecer outra relação com o passado. Pode-se encontrar, naquilo que parece distante e 

superado, modos de agir e pensar que ainda são nossos: “Trata-se, no fundo, de apresentar 

uma crítica de nosso tempo, fundamentada em análises retrospectivas” (FOUCAULT, 2006, 

p. 13). 

 Desafiamo-nos, então, a percorrer outro modo de pensar a história, à luz de pensadores 

que se aproximam de uma história crítica do presente. O sociólogo Nikolas Rose (2011) 

diferencia três modos de narrativa histórica: “história recorrente”, “história negligenciada” e 

“história crítica”.  

A “história recorrente”, como define Rose, ou “história contínua”, como denomina 

Foucault (2012), se refere às narrativas históricas mais frequentemente legitimadas e aceitas. 

Trata seus objetos como se sempre tivessem existido, e o trabalho dos historiadores, neste 

caso, seria o de revelar o que estava escondido ou esquecido. Nessa perspectiva, os conceitos, 

os objetos, as ideias, o conhecimento, enfim, já existiriam de antemão, esperando o momento 

em que o pensamento estivesse mais “avançado”, para serem ”descobertos” por um presente 

“mais esclarecido”. Pensar desse modo implica algumas questões: 1) Os acontecimentos que 

romperiam a linearidade da história são “incorporados à narrativa via noção de precursor, 

gênio, preconceito e influência. É um passado de insights individuais, avanços difíceis e 

fracassos de obstáculos superados, experimentos cruciais, descobertas originais e assim por 

diante” (ROSE, 2011, p. 66); 2) Separa e valida algumas fontes em detrimento de outras, ou 

seja, marginaliza o que escapa à linearidade, determina o que pode e o que não pode ser 

considerado passível de credibilidade; 3) Pretende ser universal, totalizar uma multiplicidade 

de acontecimentos em torno de um rosto que represente algo como “humanidade”, tal como a 

noção de “espírito de uma época” ou “mentalidade de um período”. 4) Tal perspectiva, ao 
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estabelecer uma rede de causalidades homogênea entre acontecimentos heterogêneos faz mais 

do que simplesmente revelar algo que ninguém ainda havia percebido: ela forma os objetos 

que julga estudar, lhes dá uma forma, lhes dá a regra de sua existência (FOUCAULT, 2012; 

ROSE, 2011). A história recorrente do teatro, por exemplo, faz mais do que traduzir os 

movimentos teatrais ao longo dos séculos, ela forma uma disciplina chamada “teatro”, ela 

estabelece seus limites, diferencia-o dos demais objetos, confere-lhe uma realidade 

observável, elimina o que não pode ser reconhecido como seu, alega haver uma “natureza” 

para as práticas que foram por ela consideradas teatrais.  

 Concorrente a esse tipo de história, existiria, ainda, a “história negligenciada”, que 

seria, para Rose, como o próprio termo sugere, uma história que foi ocultada: “uma história de 

caminhos falsos, de erros e ilusões, de preconceitos e mistificação - de todos aqueles becos 

sem saída para os quais o conhecimento foi arrastado e que o desviaram do caminho do 

progresso” (ROSE, 2011, p. 67). Ela funciona de modo invertido à primeira; como Foucault 

define, ela faz o “discurso parecer decaído, alienado, enganador, em relação ao que seria a 

essência, a função, a natureza de certo modo originária, autêntica do discurso fiel a seu ser, 

que é o discurso que dizemos verdadeiro” (FOUCAULT, 2016, p. 216 e 217).  

A história crítica, ou história do presente (ROSE, 2011), toma o seu objeto como um 

“problema” e como uma “alegação”: “uma alegação, pois não podemos examinar essa 

imagem nem como um mito, nem como uma reflexão, mas examinar a maneira como ela 

opera e as funções que desempenha dentro da disciplina hoje; e um problema, pois nós 

mesmos não devemos usá-la como a base para a nossa investigação do passado” (ROSE, 

2011, p. 67). Como bem observa a historiadora  Arlete  Farge (FARGE, 2009), trata-se de um 

traçado que nada tem a ver com a definição de certezas ou delimitação de verdades; quanto a 

estas últimas: não se procura falar a verdade, e sim falar da verdade, dos sistemas de 

racionalidade que puderam fazer com que ela funcionasse e governasse o nosso mundo.  

 Falar da verdade em vez de falar a verdade é, neste caso, tentar compreender a 

verdade como uma condição, ou melhor, um status que determinada proposição atingiu às 

custas de muitos processos. Falar da verdade, também, é um modo de desencaixar a relação 

entre verdade e real, isto é, determinada proposição não se constitui como verdade por 

descrever mais fielmente uma realidade. A condição de veridicção de um enunciado não se 

explica por se aproximar do real, tampouco é a condição de existência do que se diz 

verdadeiro. O que torna uma frase do tipo “o céu é azul” verdadeira é algo mais complexo do 

que o fato do céu ser azul; tal como aponta Foucault, “nunca o fato de o céu ser azul poderá 

explicar o fato de eu dizer que o céu é azul” (FOUCAULT, 2016, p. 198). Em outras palavras, 
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em vez de utilizar o espaço da pesquisa para comprovar a veracidade ou a falsidade da 

afirmação “o céu é azul”, procura-se entender quais condições participaram para que tal 

afirmação fosse compreendida como verdadeira. A verdade é uma série de procedimentos que 

autorizam que determinadas proposições sejam consideradas verdadeiras. Desmontar esses 

procedimentos que constituem uma verdade não significa revelar uma mentira que teria 

encoberto algo mais verdadeiro ainda. Falar da condição de existência de uma verdade não é, 

em hipótese alguma, falar que tudo que vivemos e sentimos não passa de uma ilusão. Se 

falamos de uma condição de existência da verdade é porque ela penetrou nossa existência, 

rege nossos papéis no mundo e organiza os sentidos (ROSE, 2011). 

Para nós, investigar aquilo que pode ter tornado possível determinado acontecimento 

seria tomá-lo em nossas mãos e perguntar quais foram os ingredientes que lhe deram a forma 

que possui hoje, qual foi a linguagem que lhe emprestou um vocabulário que utilizamos para 

torná-lo inteligível e manuseável. O crivo crítico pretendido não se interessa por revelar a 

intencionalidade dos autores ou a mentalidade de uma época, tampouco em analisar a 

constituição da linguagem, mas “considerar o discurso como uma série de acontecimentos, de 

escrever e estabelecer as relações que esses acontecimentos - que podemos chamar de 

acontecimentos discursivos - mantém com outros acontecimentos que pertencem ao sistema 

econômico, ou ao campo político, ou às instituições” (FOUCAULT, 2006, p. 255 e 256).  

Os discursos são muito mais do que um conjunto de significante e significado, os 

discursos “são encarnados no interior de complexas associações e dispositivos técnicos e 

práticos que fornecem ‘lugares’ que os seres humanos devem ocupar a fim de atingir a 

condição de sujeitos de determinados tipos, e que imediatamente os colocam em certas 

relações uns com os outros e com o mundo do qual eles falam” (ROSE, 2011, p. 81). Falar é 

muito mais do que representar o real: “Deve-se conceber o discurso como uma violência que 

fazemos às coisas, como uma prática que lhes impomos em todo o caso; e é nesta prática que 

os acontecimentos do discurso encontram o princípio de sua regularidade” (FOUCAULT, 

1996, p. 27) Nesse sentido, falar sobre práticas corporais para atores seria muito mais do que 

falar sobre o que “realmente” foi feito nas salas de aula, muito mais do que querer 

“representar” verdades sobre o que as aulas provocaram nos corpos do alunato e muito mais 

do que apontar os erros, os fracassos, os acertos e os sucessos dos professores. Falar sobre 

práticas de ensino de corpo, nesta pesquisa, é formular as possibilidades que tornaram 

possível a sua existência; é entender o termo “prática” como uma ação sobre objetos, sujeitos 

e pensamento.  
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O termo “prática”, adotado ao longo deste texto, não se refere somente ao que é feito 

numa sala de aula ou numa sala de ensaio, mas também ao que é dito. Dessa forma, a noção 

de teoria não se opõe à noção de prática, a teoria é uma prática: ela produz modos de 

existência pelos quais o indivíduo é/foi levado a se constituir como sujeito; neste caso, tratam-

se de práticas de subjetivação, como bem observa Castro (2016, p. 189), as quais também 

fazem do sujeito um objeto de saber e poder para si mesmo e para os outros. 

Por fim, propomo-nos a tecer uma história crítica da formação do corpo do ator, uma 

história delimitável, descontínua e contingencial, objetivando desnaturalizar práticas 

recorrentes do presente. Para tanto, sugerimos começar nossa análise por meio de um pequeno 

desvio: gostaríamos de retornar ao excerto citado no início do capítulo, no qual relata-se o 

cortejo fúnebre daquele que foi considerado o primeiro ator brasileiro. O compêndio 

biográfico escrito por Mello Moraes nos chama a atenção por algumas razões: por ser o 

primeiro estudo dedicado à vida de João Caetano e, principalmente, por ter sido escrito por 

um médico. A primeira questão que se coloca é: por que um ator figuraria num compêndio 

escrito por um médico no início de 1900?  

 

1.3  Delinquentes em cena  

 

Lisboa, 1755.  

Era novembro, dia de Todos os Santos, a vida corria por entre as vielas desajeitadas e 

as casas desordenadas, até o romper da terra. Um sismo tectônico no mar transformou o céu 

azul de Lisboa numa névoa cinza dos edifícios que tombavam em terra. O desespero começou 

a tomar conta dos espíritos viventes, que tentavam se proteger das paredes que caiam à sua 

volta. Pouco tempo depois, surgiria um Tsunami com ondas de seis metros de altura, que 

varreram o centro da cidade, hoje conhecido como a “baixa”, inundando toda a região e 

abatendo as poucas vidas que ainda restavam. A tragédia prosseguiu seu curso, somando a si 

focos de incêndios; o lume das chamas queimou os despojos daquele mundo estremecido por 

cinco dias.  

A notícia do evento logo se espalhou por toda a Europa, sendo a causa da produção de 

inúmeros “livros, ensaios, poemas, gazeta, relatos de testemunhas oculares e até 

representações teatrais grafadas em português, inglês, francês e latim” (VAL, 2016, p. 38). 

Estes tentavam dar conta de explicar o que teria disparado o ocorrido. O evento foi atribuído a 

variados motivos, como: excesso de pecado cometido entre os viventes – e essa teria sido a 

condenação de Deus; o desequilíbrio entre as forças do bem e do mal, prevalecendo a segunda 
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– a solução seria, portanto, uma missão civilizatória que extirpasse o mal das condutas 

humanas, reinstaurando um ambiente seguro e harmonioso. Rousseau, segundo Val (2016), 

por exemplo, diria exatamente que o episódio fora causado pelas ações humanas e, portanto, a 

causa da desgraça teria sido a moralidade dos próprios habitantes. O flagelo lisboeta 

contribuiu, nesse sentido, com uma grande produção de reflexões a respeito das condutas e 

moralidades humanas. 

O estudo de Val (2016) nos mostra que o abalo sísmico que levou ao chão a cidade de 

Lisboa desmantelou não apenas o concreto das casas, mas também os modos de existir e agir 

sobre as pessoas. Um novo mundo seria erguido, novos ares passariam a circular pelas ruas, 

assim como novos modos de governar a população e seus corpos, tanto na metrópole quanto 

no Brasil Colônia.  
 
O deslocamento para outras preocupações seria o preâmbulo de uma nova 
concepção de súdito: um desvio do interesse meramente quantitativo e 
operatório para uma preocupação quase personalizada e, ao mesmo tempo, 
totalizante com o bem-estar, as necessidades e as convicções dos habitantes. 
Tal movimento, que personificaremos na figura do marquês de Pombal, 
emerge no período do pós-terremoto e concentra-se na estratégia de tornar os 
próprios sobreviventes parte crucial da refundação da cidade e aprendizes de 
uma nova maneira de viver. Assim se esculpiu um processo identitário dos 
habitantes, preocupado com seus afazeres, saberes e quereres (VAL, 2016, p. 
50).  

 

A pesquisadora, em sua tese, analisa como o projeto de reconstrução da cidade de 

Lisboa pós-terremoto tornou a vida dos habitantes visíveis ao Estado. Caberia à administração 

da cidade a responsabilidade sobre elas, quantificando e qualificando os cidadãos, dando-lhes 

nome, sobrenome e ocupação, avaliando desenvolvimento cognitivo, psíquico e físico de cada 

um.  

Essa nova modalidade de governo foi definida, por Foucault (2009), como 

“governamentalidade”. A atenção e a preocupação do Estado, que antes se apoiava 

majoritariamente na administração das fronteiras territoriais, passou a incidir sobre a 

população: 

 

Desde o século XVIII, vivemos na era da governamentalidade. (...) um 
Estado de governo que não é mais essencialmente definido por sua 
territorialidade, pela superfície ocupada, mas pela massa da população, com 
seu volume, sua densidade, e em que o território que ela ocupa é apenas um 
componente. Este Estado de governo que tem essencialmente como alvo a 
população (FOUCAULT, 2009, p. 292 e 293). 
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A tônica da governança recairá em como melhor conduzir o conjunto de vidas que 

habita o território. Se cada cidadão tiver uma obrigação moral com sua saúde, sua educação e 

seu bem-estar, o governo das condutas se dará de modo menos oneroso. Entendemos “moral” 

menos como um conjunto de regras conservadoras, e mais como um conjunto de técnicas 

destinadas ao governo de si e dos outros (FOUCAULT, 2009).  

Cada qual, com os olhos bastante abertos e os ouvidos atentos, seria capaz, então, de 

observar e avaliar a si mesmo, conduzir-se de modo mais conveniente e conduzir o outro da 

mesma maneira. Para Val (2016), o abalo sísmico lisboeta estabilizou práticas de 

governamentalidade na metrópole portuguesa e suas colônias. A partir disso, o Estado teria 

elaborado uma série de estratégias com as quais instrumentalizaria cada um a se observar, 

medir, regular e avaliar; tais estratégias foram inúmeras, desde programas educacionais, 

relações familiares, até as descobertas das ciências médicas e psicológicas, tendo em vista 

tornar as ações humanas previsíveis e governáveis.  

Assim, a pergunta que se coloca agora para nós é: qual relação seria possível entrever 

entre um terremoto, práticas de governamentalidade e práticas corporais no ensino de teatro?  

 
* 

 
Entre os meses de março e abril de 2018, a classe teatral se alvoroçou. As redes sociais 

foram inundadas por vídeos e postagens de artistas indignados com a proposta de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 293 (ADPF) do Supremo Tribunal Federal, que 

pedia a revogação de alguns itens da Lei 6.533/1978, a qual regulamentou as escolas de teatro 

profissionalizantes de nível médio e determinou a obrigatoriedade do registro profissional 

para o exercício da prática teatral.  

 A ADPF 293 pedia a extinção da obrigatoriedade desse registro para o exercício da 

função de ator/atriz, o que causou uma grande mobilização dos artistas para barrar a proposta. 

Criou-se uma petição via internet, que colheu mais de 70 mil assinaturas contra a aprovação. 

A Carta Aberta pelo direito dos Trabalhadores Artistas, Técnicos e Músicos Brasileiros, que 

apresenta a petição e ainda está ativa no site da Avaaz.org, diz que a medida seria um 

retrocesso, pois, segundo consta, o exercício profissional da arte não deve se confundir com a 

livre manifestação artística, e que o registro profissional resguarda os direitos dos artistas nas 

relações de trabalho e o acesso a benefícios, “como aposentadorias, auxílios-doença, 

maternidade e tantos outros”. Diz, ainda, que o registro foi resultado de uma luta dos Artistas 

e Técnicos, por mais de 50 anos, pelo reconhecimento da arte como uma profissão legítima, 
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“por um atestado de não marginalidade, pois o exercício artístico profissional, durante muito 

tempo, foi vítima de preconceitos ligados a vadiagem, prostituição, informalidade, entre 

outros”18. O argumento, portanto, se baseia na crença de que a não obrigatoriedade do registro 

profissional rebaixaria o status dos artistas a uma condição de vida análoga ao da população 

marginalizada, vista como vadios e desocupados, sem direito à assistência em caso de doença, 

desvalimento e maternidade, sem o reconhecimento oficial de sua função como uma atividade 

produtiva para a sociedade, como ocorreria com qualquer outra profissão.  

 Por sua vez, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental criticava  a 

exigência de um diploma ou certificado expedido pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em 

Espetáculo e Diversão para o exercício da função de ator, visto que a medida acabaria 

restringindo o exercício da profissão, que não carece de um requisito legal.  Somente as 

profissões que podem prejudicar a vida alheia, como, por exemplo, o ofício de médico, 

dependem de tal exigência: “Se mero Carroceiro se arvora em médico operador, enganando o 

público, sua falta de assepsia matará o paciente”19 (BRASIL, 2014, p. 9). No caso dos artistas, 

a ausência de um diploma prejudicaria apenas ele mesmo, culminando ou não em um  
 
(...) mau desempenho de seu ofício que pode ferir determinados gostos e 
gerar apresentações medíocres ou desagradáveis. Quer isso dizer que um 
profissional que atenda aos ditames da lei poderá vir, exatamente do mesmo 
modo, a oferecer espetáculos sofríveis, ao passo que artistas e técnicos sem a 
habilitação legal podem produzir obras sublimes (BRASIL, 2014, p. 9). 
 

No dia 20 de abril de 2018, o julgamento da ADPF foi excluído do calendário do STF 

por tempo indeterminado. 

O desvalimento, a doença, a vadiagem, a prostituição e a marginalidade são os temas 

trazidos pela Carta Aberta pelo direito dos Trabalhadores Artistas, Técnicos e Músicos 

Brasileiros, e a reivindicação é de que o Estado se responsabilize pela conservação do status 

dos artistas, reconhecendo sua importância para a sociedade. Pede-se que o registro 

profissional seja mantido, para que o artista consiga ser atendido, como qualquer outro 

cidadão, pelos benefícios de bem-estar e saúde que o Estado proporciona. A manifestação dos 

artistas durante os meses em que a ADPF entrou em discussão tinha o objetivo de que 

                                                
18 O abaixo-assinado virtual, de autoria coletiva e não especificada, está integralmente disponível em: 
<https://secure.avaaz.org/po/petition/Artistas_Musicos_Tecnicos_e_espetaculos_diversao_circo_cultura_danca_
Nao_a_ADPF_183_e_293> Acesso em: 06 mar. 2018. 
19 A ADPF faz referência a comentários sobre a Constituição de 1946, v. IV, p. 637, de Sampaio Dória, para 
construir seu argumento: “No voto condutor desse caso-líder, a relatora invocou feliz comentário de Sampaio 
Dória dispositivo equivalente da Constituição de 1946, o qual em tudo se aplica à situação destes autos” 
(BRASIL, 2013, p. 8). 
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pudessem ser vistos, reconhecidos e tratados como cidadãos com seus direitos. Não mais 

marginais, e sim cidadãos. 

 

* 
 

Brasil. 

Era no tempo do Rei. 

O ano é 1765; o local, a Vila de São Francisco do Conde (BA). Os personagens: um 

Juiz de alcunha João Lopes Fiuza Barreto e quatro moradores qualificados como “insolentes 

agressores”, os Mendonça. O acontecimento: transgressão das leis e perturbação da paz dos 

moradores, um arremesso de chapéu na cara do tabelião Bonifácio José Soares, uma facada no 

braço esquerdo do criado do tabelião e impunidade. A resolução: uma carta à Vossa 

Majestade:  

 

Vossa Majestade represento, como Juiz Ordinário que sou atual desta Vila de 
São Francisco de Sergipe do Conde, que no povo de dentro dela se acham 
quatro mulatos forros, públicos inquietadores dos mais moradores, 
escandalosos transgressores das leis de Vossa Majestade: cometendo 
temeridades e insultos que não respeitam de nenhuma sorte a justiça. Estes 
são Luís Pereira de Jesus, Severo da Silva, José Furtado de Mendonça, e 
Manoel Furtado de Mendonça, quatro congregados que todos têm culpas em 
aberto nas devassas tiradas dos ferimentos que têm feito com armas de toda 
sorte, e principalmente com facas de ponta. (...) Nesta forma vivem tão 
seguros de não serem presos que publicamente passeiam pelas ruas desta vila 
de dia e de noite, de sorte que pela festa de São Gonçalo, feita em Janeiro 
próximo, representaram comédias em várias funções dentro da vila. Pelo que 
tendo notícia Manoel Furtado de Mendonça, um dos quatro referidos, que o 
tabelião Bonifácio José Soares pretendia prendê-lo por cumprir com a 
obrigação de seu ofício, não só não se ocultou, mas passando a maior 
excesso, o tem procurado muitas vezes em sua própria casa, e encontrando-o 
em outra desta vila publicamente lhe arremessou a cara um chapéu, que eles 
quatro haviam tomado a um fâmulo do dito tabelião no dia do entruto, dando 
uma facada no braço esquerdo do dito fâmulo. (...) Por estes motivos não 
tenho procedido como devo contra estes insolentes agressores, e recorro a 
Vossa Majestade com essa representacão para, à vista dela, determinar o que 
melhor convier à autoridade da Justiça e Serviço de Vossa Majestade 
(BARRETO In: LOBO, 2001, p. 79 e 80). 

   

Um detalhe: “representavam comédias em várias funções dentro na vila”. Ao invés de 

se intimidarem, exibiam-se para os outros em não apenas uma, mas algumas manifestações 

dramáticas. Na queixa do Juiz, o fato de tais malfeitores assim se exibirem perante os outros 

seria um agravante em seus delitos. Não havia nada na acusação que suavizasse a pena dos 

Mendonça: eram desordeiros, violentos, afrontosos, nem as autoridades competentes com eles 
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podiam e, ainda, representavam comédias. Nada nobre nas suas ações, nada nobre nos seus 

hábitos e comportamentos.  

À época, nada de honroso havia no ofício das representações teatrais. O ônus de tal 

carreira sobre a vida dos habitantes era maior que os benefícios. Aqueles que se dedicavam a 

tal ofício eram proibidos de pisar numa igreja; se fossem pegos vestindo o hábito de frade ou 

de freira, eram castigados em praça pública; não podiam ser batizados. Em 200 d.C, 

Tertuliano e demais membros da igreja católica proibiram que cristãos batizados 

participassem de qualquer manifestação dramática. O concílio de Arles, em 314 d.C., decretou 

que todos os saltimbancos, atores e mimos fossem excomungados (CARVALHO, 1989). 

Consequentemente não recebiam a extrema-unção quando morriam, em seus funerais não 

participavam frades, nem padres. Nada glorificante em sua morte. A proibição do batismo e 

da extrema-unção não se limitava só para os atores, mas também para seus companheiros ou 

companheiras e descendentes. Eram considerados “vagabundos que se misturavam a bufões, 

jograis e menestréis - seus parentes artísticos” (CARVALHO, 1989, p. 28). Em Portugal, até 

início do século XVIII, o exercício da representação pertencia “à terceira classe de cidadãos e 

tinha muitos de seus direitos limitados, sendo proibido de exercer qualquer cargo público e 

residia em bairros isolados dos grandes centros” (SOUZA, 2018, p. 26).  

Entre os séculos XVII e XVIII, no Brasil, quem exercia quase que exclusivamente 

essa prática eram os mulatos e negros recém alforriados, sendo uma atividade comum durante 

o período colonial. Havia trupes mais ou menos informais, que se apresentavam pelas ruas das 

cidades em tablados improvisados, como, por exemplo, a trupe de Boaventura Dias Lopes no 

Rio de Janeiro e os mulatos do Amparo, que aparecem descritos na antologia de Gregório de 

Mattos (BUDASZ, 2008). No documento Crônicas de Cuiabá de 1790, menciona-se algumas 

representações em festas de celebração e, apesar de não entrar em detalhes, informa-se que as 

pessoas que ocupavam as funções, em mais de dez representações realizadas entre 8 e 11 de 

agosto daquele ano, eram todas mulatos ou pretos forros.  

Os quatro mulatos qualificados como baderneiros pelo Juiz João Lopes Fiuza Barreto 

eram desses habitantes que representavam informalmente nas ruas, em comemorações 

festivas, que, assim como aqueles que se punham a representar perante os demais habitantes, 

eram desqualificados e não obtinham nenhum privilégio. Uma historiografia assinada pelo 

crítico e professor Sábato Magaldi (2001), considerada um dos trabalhos mais relevantes da 

historiofragia do teatro nacional, batizou o período como um vazio de dois séculos, atribuindo 

às manifestações desse período a qualidade de estágio rudimentar da arte.   
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Seis anos após a queixa do Juiz João Lopes Fiuza Barreto em Lisboa, depois do 

terremoto que transformara a cidade em cinzas, o Secretário de Estado do Reino, Sebastião 

José de Carvalho e Melo - Marquês de Pombal -, responsável pela reconstrução da cidade, 

redigira um documento que estabelecia as normas para o funcionamento dos Teatros Públicos 

da Corte. Trata-se de um documento devidamente assinado pelo rei D. José I, composto por 

33 cláusulas, as quais pretendiam regularizar as manifestações teatrais como uma atividade 

controlada e administrada pelo Estado: 
 
(...) dos Theatros Públicos, por serem estes, quando são bem regulados, a 
Escola Pública onde os Póvos aprendem as Máximas mais sãs da Política, da 
Moral, do Amor a Pátria, do Valor, Zelo, e Fidelidade, com que devem servir 
aos seus Soberanos; civilizando-se, e desterrando insensivelmente alguns 
restos de barbaridade, que nelles deixáraõ os infelices seculos da ignorancia: 
E reflectindo quanto V. MAGESTADE se empenha na Instrucçaõ dos seus 
Vassallos, e em promover todos os meios de os fazer felices (SILVA, 1825, 
p. 543).  

 

A atividade teatral regulada pelo Estado contribuiria, então, com a instrução da 

população, ensinando os valores políticos e morais que deveriam ser seguidos por todos. 

Começa-se a tomar o teatro como uma parte integrante do processo civilizatório em curso, 

que consiste em superar os hábitos, os costumes e as mentalidades entendidos como 

primitivos, bárbaros e ignorantes, para formar uma sociedade mais desenvolvida. A ideia de 

que seria importante superar os modos considerados arcaicos, realizados pelas sociedades que 

nos antecederam, tem sido o fio condutor das ações humanas nas sociedades ocidentais nos 

últimos três séculos. Descrevem a si mesmas de acordo com o nível de desenvolvimento 

tecnológico e científico em que se encontram e que as diferenciaria das demais. Civilizar, para 

o Marquês de Pombal, seria deixar de ser um bárbaro, para ser alguém que ama a sua pátria, 

que zela pelo seu rei e que age com decoro. A ação civilizatória sobre as vidas e os corpos das 

pessoas, iniciada nesse período, talvez tenha se atualizado em nosso presente, a partir de 

novos valores, não tanto mais o amor e o zelo pelo chefe de Estado – o rei naquele caso –, 

mas pelo desenvolvimento da nação, por exemplo. Ou, ainda, a superação do atestado de 

marginalidade atribuído aos atores, para o reconhecimento de sua profissão como atividade 

útil para a sociedade, tema presente, aliás, no discurso dos artistas em defesa da 

obrigatoriedade do registro profissional de ator/atriz e no documento redigido pelo Marquês 

de Pombal: 
 
(...) hum dos motivos, que tem embaraçado chegar a Arte Scenica áquelle 
gráo de perfeiçaõ, de que tanto depende a Acção Drammatica, que em outros 
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tempos conseguio, e que atualmente embaraça acharem-se pessoas capazes 
de bem a exercitar, he a idéa da imfamia inherente á mesma profissão. (...) 
He V. MAGESTADE servido declarar que nenhuma imfamia irroga áquellas 
pessoas, que a praticaõ nos Theatros públicos (SILVA, 1825, p. 545). 

 

Tal cláusula merece algumas considerações, primeiro porque entendia-se ali a prática 

teatral como uma atividade fundamentalmente civilizatória, segundo porque, por meio dela, 

identificava-se a infâmia destinada aos atores como a principal culpada do não cumprimento 

do objetivo das manifestações teatrais. O teatro, como uma Escola da Moral, não era mais 

visto como uma atividade realizada por vagabundos ou criminosos, pelo contrário, ele era 

uma atividade capaz de moralizar e civilizar aqueles que assim fossem entendidos. A partir do 

momento em que a manifestação teatral foi vista como um modo de instruir e civilizar, 

definiu-se que tipos de pessoas seriam as “capazes de bem a exercitar”. Não mais os 

desocupados, mas os moralmente aptos. 

Entre as comédias que os Mendonça representavam nas ruas e o que se estabeleceu 

para as manifestações teatrais no final do século XVIII até o princípio do XX, ocorreram, 

portanto, mudanças consideráveis: os atores se tornaram os agentes do processo civilizatório 

que se pronunciava. Sobre isso, encontramos o seguinte trecho em um jornal da época:  

 
A creação do theatro Brasileiro póde-se dizer que é a creação da dignidade 
artística do actor. Actualmente o homem que trabalha no palco não vae além 
de zero. Installado o theatro official, a profissão será dignificada. O actor 
deixará de ser um ente entregue aos azares da vida, para ser um elemento 
official, um funcionário com as prerrogativas, regalias e direitos decorrentes 
da sua posição. Os actores do S. Pedro esquecem-se de tudo isso, esquecem 
que a installação do theatro official no theatro em que trabalham é a salvação 
deste e daquelle, desprezam os idéaes collectivos, os interesses collectivos, 
para a invocação apenas dos interesses particulares, da situação do momento. 
São poeiras da estrada. O governo que siga seu caminho. Ha necessidade de 
fazer o theatro nacional, e parar agora seria o fracasso de tudo (CORREA, 
1920, P. 2). 

 

O literato Machado de Assis, por exemplo, confere aos atores um verniz pastoral, 

lamentando que, na sua época, havia “rebanhos”, referindo-se ao público, mas não havia 

“pastores”, referindo-se aos atores como responsáveis por livrar a arte de sua “infâmia 

moral”: 
 
Entre nós não há iniciativa. [...] não há mão poderosa que abra uma direção 
aos espíritos; há terreno, não há semente; há rebanho, não há pastor; há 
planetas, mas não há centro de sistema. Assim basta apenas a boa vontade de 
um exame ligeiro sobre a nossa situação artística para reconhecer que 
estamos ainda na infância moral (ASSIS apud FARIA, 2008, p. 130). 
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Contemporâneo a Machado de Assis, o ator João Caetano dos Santos fez o mesmo tipo 

de consideração a respeito da utilidade do teatro para a sociedade: “O teatro, bem organizado 

e bem dirigido, deve ser um verdadeiro modêlo de educação, capaz de inspirar na mocidade o 

patriotismo, a moralidade e os bons costumes” (SANTOS, 1956, p. 7). Os atores, por sua vez, 

não poderiam mais se portar como delinquentes: 

 
Senhores, o gênio e a arte são como as estrêlas em um céu nebuloso, e como 
estas não brilham pela intensidade das nuvens aquêles são ofuscados no ator, 
cuja conduta religiosa e civil, cujos títulos de honesto e bom cidadão não 
forem bem pronunciados e adquiridos. (...) O ator deve sempre professar os 
mais nobres sentimentos, ter as maneiras da melhor sociedade, e escolher as 
suas relações entre as pessoas mais instruídas e de maior distinção 
(SANTOS, 1956, p. 56 e 57). 
 

 O teatro como um “modelo de educação, capaz de inspirar na mocidade o patriotismo, 

a moralidade e os bons costumes”, funcionaria, então, como um dispositivo para a construção 

de determinados valores, que começavam a ser caros num país em que a formação de uma 

ideia de nação se tornaria uma condição importante para a administração de suas fronteiras e 

de sua população. As manifestações teatrais deixaram de ser uma atividade exercida em 

qualquer lugar, por qualquer pessoa, para serem realizadas em espaços regulados e por 

pessoas qualificadas. 

Durante conferência ocorrida no encontro anual da International Federation for 

Theatre Research (IFTR), em 2018, a pesquisadora Meike Wagner mostrou como, nos 

séculos XVIII e XIX, começou a haver uma verdadeira caça às bruxas no que dizia respeito às 

manifestações teatrais levadas a cabo por pessoas pobres, sob a justificativa de que possuíam 

pouca instrução moral e, por isso, não poderiam transmitir outra coisa ao público que não 

hábitos devassos. Para que o público pudesse ser moralizado, portanto, seria necessário que as 

funções fossem desempenhadas por um tipo de cidadão mais “adequado”. Naquele momento, 

a instituição policial começou a intervir nas manifestações, proibindo e prendendo as 

iniciativas privadas. Wagner citou um artigo de 1801, em que se utiliza o termo doença 

virulenta para se referir às manifestações teatrais realizadas por cidadãos da terceira classe:  

 
Investigando as associações existentes de teatro privado, seus mantenedores 
e membros, deduzimos que essa tendência de manifestações teatrais se 
tornou uma doença epidêmica entre as classes mais baixas da cidade. Essa 
doença se tornará mais e mais virulenta se não agirmos seriamente contra 
isso. Tal atividade deveria produzir um efeito positivo na moral dos 
cidadãos, mas o que a experiência tem nos mostrado é claramente o 
contrário. Não há dúvida de que essa tendência está criando uma impressão 
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errônea na mente dos artesãos e pessoas que estão em seu mesmo nível 
cultural; e exige demandas maiores que suas rendas e traz consequências 
muito negativas para a sua moral.20 

 

Tomar as manifestações cênicas de gente pobre como uma epidemia virulenta não era 

uma simples metáfora. Tal artigo foi publicado num Jornal de Ciências que explicava os 

problemas sociais por meio de uma linguagem médica. Na notícia trazida por Wagner, o 

problema de se ter pobres apresentando peças teatrais é um tema de saúde pública. 

A participação da polícia no momento da instalação dos teatros públicos mereceria um 

estudo à parte. O documento escrito por Marquês de Pombal, por exemplo, previa a proibição 

de qualquer tipo de manifestação teatral que não ocorresse dentro dos teatros públicos. Em 

cada Teatro, deveria haver um Ministro Inspetor e uma autoridade local para garantir que as 

decisões dos diretores fossem acatadas. Os atores dos Teatros Públicos da Corte, segundo 

consta no documento, caso se ausentassem em alguma representação, seriam imediatamente 

presos, sem direito a fiança. Porém, se durante o período das apresentações fossem pegos em 

flagrante delito – por exemplo, talhando a pele de um tabelião com faca, tal como fizeram os 

Mendonça – não poderiam, em hipótese alguma, ser levados presos.  

As recomendações para que se criassem os tais edifícios oficiais foram ventiladas a 

pleno vapor entre o século XIX e XX, não apenas por oficiais do Estado, mas por intelectuais 

da época, tal como o já mencionado Machado de Assis, que definiu o teatro como “o 

verdadeiro meio de civilizar a sociedade e os povos” (ASSIS apud FARIA, 2008, p. 107 e 

109), declarando que somente uma iniciativa como a criação de “um teatro normal” poderia 

fazer com que a arte dramática e a literatura se renovassem em garantias de futuro (ASSIS, 

s.d., p. 19). 

É comum encontrarmos, na historiografia recorrente do teatro brasileiro, a explicação 

de que a construção de teatros estatais teria sido a locomotiva do progresso das artes cênicas 

no país, uma vez que possibilitaram o assentamento das práticas em um espaço propício à 

pesquisa e à experimentação: “O edifício tendia a fixar a vida cênica, trazendo-lhe a 

regularidade, indispensável a um labor fecundo. Plantaram-se as salas, para que os elencos e 

os autores encontrassem preparado o seu laboratório de trabalho” (MAGALDI, 2001, p. 33).  
                                                
20 Tradução nossa. Texto original, cedido pela conferencista: “Surveying the existing private theatre 
associations, their managers and members, we can learn that this tendency to theatrical performances has 
become an epidemic disease among the lower classes in the city. And this disease will become more and more 
viral if we do not seriously  work against it. That such an activity should have a positive effect on the morals has 
been clearly contradicted by experience; but there is no doubt that this tendency is creating a totally wrong 
impression on the minds of craftsmen and persons that are on the same level of culture as the latter; and it is 
demanding eventual expenses that are higher than their income and having often very negative consequences for 
their morals” (National-Zeitschrift fur Wissenschaft, Kunst und Gewerbe, Berlin, 1801). 
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A fixação do teatro em edifícios pode ter sido um acontecimento mais complexo do 

que se costuma narrar, pois deslocou o sentido que a prática teatral assumiu a partir de então. 

O que estava em jogo não era somente a instauração de um ambiente propício para o 

desenvolvimento de uma prática, e sim o seu confinamento em ambientes mais silenciosos e 

previsíveis que os rumores incontroláveis da rua. A partir desse ponto estável, surgiu o 

problema de quem estaria mais habilitado a ocupar aquele espaço: não mais os desocupados, 

os delinquentes, os vagabundos e criminosos. Aos melhores, a cena; aos piores, a “cana”.  

Com isso, percebemos o enraizamento de uma matriz civilizatória nas práticas teatrais 

que antes, como elucida a pesquisadora Mervant-Roux (2012), se limitavam a manter a ordem 

social balizada pelos valores da moral religiosa ou a conservar os códigos comuns, sem a 

finalidade de regrar existências ou civilizar hábitos, contando com a participação, como 

atores, de cidadãos de terceira classe, com menos direitos que os demais, e espectadores 

ocasionais.  

 

 
1.4 Anatomia de um delinquente 

 
Itália, 1897.  

Na dissecação da maioria dos cadáveres de criminosos, prostitutas, débeis de toda 

sorte, foram encontrados, como características, maxilar avantajado, deformidade craniana, 

assimetria, orelha “defeituosa”, presença de rugas, tatuagens, dedos dos pés e das mãos 

maiores que a média, pés chatos, orelhas de abano, excesso de cabelo, barba escassa, 

gesticulação frequente, senos frontais grandes, baixa estatura e baixo peso etc. O 

criminologista e psiquiatra Cesare Lombroso (1825-1909) publicara a obra “L’uomo 

delinquente in rapporto all’antropologia, alla giurisprudenza, ed alla psichiatria - Causa e 

rimedi”, resultado de um estudo minucioso das tendências delinquentes, relacionando-as a 

características somáticas dos indivíduos. Por meio da dissecação de cadáveres de pessoas 

tidas como agressoras, criminosas, inquietadoras etc., investigavam-se os seus traços 

fisionômicos, tentando encontrar uma coerência taxonômica dos comportamentos. A partir de 

então, foi possível formular a constituição anatômica dos variados tipos de delinquentes: 

“Estudando os vários tipos de rugas faciais em 362 loucos, o doutor Cognetti descobriu serem 

mais frequentes neste tipo de pessoa, ou seja, em cretinos, idiotas, imbecis e doidos, que 

naqueles normais” (LOMBROSO, 1897, p. 643, tradução nossa); “Assim, no caso de um 

indivíduo vagabundo, de péssimo costume e violento, a vértebra do atlas está como que 
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soldada ao osso occipital, com um espaço somente até a metade do arco posterior” 

(LOMBROSO, 1897, p. 64, tradução nossa). A anatomia humana, pois, passou a ser objeto de 

novas preocupações, já que poderia abrigar tanto os sintomas de uma doença como também 

revelar o caráter delinquente.  

As teorias de psicologia sobre patologia mental foram as primeiras a fornecer as 

explicações acerca da existência dos maus hábitos como consequência da corruptibilidade do 

meio em que as pessoas se encontravam (ROSE, 2011). Os problemas da subjetividade 

poderiam ser interpretados a partir da corporeidade dos indivíduos, e consequentemente 

poderiam ser tratados também via aprimoramento corporal. Então, a medicina, a psicologia 

individual, a antropologia criminal e a psiquiatria conduziram os termos desse novo problema 

(ROSE, 2011), elaborando mecanismos de combate aos males físicos e sociais.  

O corpo humano adentrou uma nova realidade nunca antes imaginada. Assim, a 

visualização dos órgãos e a investigação de seu funcionamento poderiam explicar a origem 

das moléstias que atingiam o indivíduo.  A estimulação do corpo de um modo correto, sob 

orientação especializada, poderia, em contrapartida, erradicar os males, sanar os defeitos. A 

carne, cortada pela navalha afiada da razão científica, se tornou objeto de um saber. A 

anatomia, em nome do melhoramento da vida humana, não apenas abriu e expôs o corpo, mas 

definiu o que este pode fazer, como fazer, em qual momento e sob o olhar de qual 

especialista. A preocupação em explicar a origem dos males comportamentais permitiu que a 

disposição intelectual do indivíduo fosse também explicada de acordo com a visualização 

corpórea. 

Segundo Gondra (2004), até o século XIX, a prática da medicina se voltava para a 

cura propriamente dita, e era exercida de modo heterogêneo pelos mais diversos profissionais: 

físicos, cirurgiões aprovados, cirurgiões barbeiros, aprendizes, sangradores, boticários, 

curandeiros, pajés, padres, algebristas, alveitares, benzedores, parteiras, beatas, mezinheiros, 

estrangeiros, licenciados, jesuítas, feiticeiros, ladrões, idiotas e curiosos de toda sorte, os quais 

dispusessem de modos de curar um doente, ou seja, aqueles que se sentiam habilitados para o 

exercício de uma “arte de curar”. O século XIX foi palco de uma batalha em que a medicina 

tentou firmar-se como o único campo autônomo e legítimo sobre a “arte de curar”, ao mesmo 

tempo em que encontrava bastante resistência à sua implementação na época (GONDRA, 

2004; RITO, 2015). No entanto, a corporação médica oferecia um leque mais amplo de 

estratégias para o tratamento dos males que acometiam a população, dispondo de antídotos 

para os problemas comportamentais. No momento em que as causas das doenças passaram a 

ser investigadas por essa nova medicina, a visualização da anatomia do corpo dissecado por 
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essa ciência, tal como exemplificado pelo estudo de Lombroso, fornecia as explicações das 

origens das doenças físicas e sociais e suas possíveis curas.  

Alexandre José de Mello Moraes (1816-1882), médico e historiador, publicou o artigo 

As Enfermidades Sociais, em 1877, em que afirma que “A sociedade, como o homem em 

particular, é sujeita a enfermidades que a contaminam, e que se lhe não aplicam remédios a 

tempo, para curá-la, semelhante à lepra, vai-lhe corroendo as entranhas, terminando pela 

corrupção e pela morte” (MORAES, 1877, p. 46). Denomina como lepra social uma doença 

que atinge as cidades e que se manifesta como:  
 
(...) o jogo, os prazeres desregrados, a ociosidade, a preguiça, a perversão 
dos costumes, o luxo nos vestidos, que humilha o pobre e abre caminho ao 
mal da mulher, que falta de meios, invejando a ostentação das ricas, atiram-
se aos vícios para as equiparar! Os romances, e livros licenciosos, as pinturas 
obscenas, a falta da educação moral e religiosa nas classes baixas da 
sociedade; a soberba e a vaidade dos ricos e potentados, que procuram 
desprezar os pobres, embora honestos, são causas de grandes males para a 
sociedade (MORAES, 1877, p. 46 e 47). 

 

Ou seja, os maus comportamentos, tais como a preguiça, a inveja, os vícios, 

originavam as doenças sociais, e, para o médico-historiador, “na educação popular, e na da 

família, (...) está todo o segredo de curar a lepra social, formando os costumes nacionais, e 

bons cidadãos, boas mães, e ao mesmo tempo que se aproveitam os talentos, modificam-se as 

inclinações, formando-se verdadeiros caracteres” (MORAES, 1877, p. 48).  

Em seu outro livro, Physiologia das Paixões e Afecções, precedida de uma noção 

philosophica geral e por um estudo aprofundado e descripções anatomicas do Homem e da 

Mulher, publicado em 1855; explica, em três tomos, como comportamentos – tais como 

obscenidade, lascividade, voracidade, agitação contínua, loquacidade, teimosas vigílias, atos 

de violência, inclinação ao assassinato e ao roubo etc. – “são frutos de modificações no 

sistema nervoso do indivíduo, podendo acometer até as pessoas mais castas e pudicas” 

(MORAES, 1855, p. 24).  

Foi por essa coletânea sobre as fisiologias das paixões humanas do médico Mello de 

Moraes que João Caetano dos Santos disse, nas Lições Dramáticas, ter se inspirado para 

elaborar seus ensinamentos da arte teatral (SANTOS, 1956, p. 20). Trataremos da apropriação 

feita pelo ator dos tomos médicos no terceiro capítulo.  

Mello de Moraes é pai do primeiro biógrafo do ator João Caetano dos Santos, 

Alexandre José de Mello Moraes Filho (1844-1919), também médico, formado pela 

Universidade de Bruxelas; foi clínico, além de ter se dedicado ao mundo das letras, exercendo 
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as atividades de poeta e jornalista (RIBEIRO, 2019). Publicou artigos e livros, entre eles, a 

obra Festas e tradições populares do Brasil (1888), na qual fez um inventário das tradições 

festivas que aconteciam em território nacional e dos tipos de pessoas que se encontravam 

pelas ruas, tais como os “capoeirista”, a “Maria Doida”, o “Zé Pilintra” etc. Dirigiu e 

colaborou em um periódico chamado Revista da Exposição Antropológica Brazileira (1882), 

cujo propósito era apresentar ao leitor, segundo o artigo de abertura da primeira edição, as 

formas culturais e as características do povo brasileiro, isto é, descrever os “hábitos 

domésticos e guerreiros” da população, do que as pessoas se alimentavam, quais utensílios 

utilizavam no seu dia a dia e quais “depravações sexuais” tinham. O objetivo deste 

empreendimento foi traçado pelo desejo de “explicar o homem do mesmo modo que as 

concepções ideaes de suas crenças, dos sentimentos, das artes, das letras, caracterisam a 

individualidade e o progresso dos povos, que fulguram na historia” (DAIRÒ, 1882, p. 01).  

Tais iniciativas fizeram algo além de somente catalogar elementos da cultura 

brasileira. Elas puderam aglomerar elementos da cultura que antes estavam dispersos pelo 

território em torno de uma ideia de identidade nacional. A obra Festas e tradições populares 

do Brasil é um exemplo de como se tentou selecionar os hábitos recorrentes da população, 

para definir a constituição do caráter brasileiro. Eram manifestações isoladas, sem relações 

umas com as outras, e a tentativa de unificação de acontecimentos plurais em torno de um 

conceito, tal como “tradições populares brasileiras”, estabilizou alguns elementos advindos da 

cultura negra e pobre do país, de modo que pudessem ser vistos e analisados sob um ponto de 

vista científico.  

Em uma das passagens dessa obra, Mello Moraes Filho discorre sobre uma atividade 

física mal vista pela sociedade. A atividade em questão era a capoeira, e, para o médico, não 

havia motivo para que essa atividade física merecesse a “perseguição sem descanso e a guerra 

sem condições que sofria na época”, pois promovia o “progresso das formas físicas (...) que 

põe em contribuição a força muscular, a flexibilidade das articulações e a rapidez dos 

movimentos” (MORAES FILHO, 1888, p. 236). Sendo assim, a exemplo dos países 

desenvolvidos, o Brasil deveria tirar proveito dessa atividade, a fim de sanar as epidemias e 

melhorar a raça:  
 
Entretanto na Europa o tifo, a difteria, o cólera e mais epidemias produzem 
anualmente grandes destroços e a ciência não cogitou nunca do seu 
extermínio, mas de preveni-las; os jogos de destreza e de força são regulados 
em seu exercício, disciplinados pela arte, não havendo quem se oponha (...).  
Essas lutas, e as aptidões, que variam de povo para povo, mas com o fim que 
acima indicamos, concorrem para reunir mais um traço à fisionomia 
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nacional, e têm merecido de espíritos eminentes sérias reflexões. Darwin e 
Ribot socorreram-se desses elementos no estudo da generalização das leis da 
hereditariedade. Esses jogos, esses exercícios sobem da derradeira camada 
popular à mais antiga aristocracia, e são um meio de aperfeiçoamento de 
formas, um recurso de combate. (...) No Brasil, e especialmente no Rio de 
Janeiro, há uma espécie de casta que reclama um lugar entre as suas 
congêneres e que tem todo o direito a uma nesga de tela no quadro da 
história dos nossos costumes – a dos capoeiras (MORAES FILHO, 1888, p. 
326). 

 

A capoeira era uma atividade em que participava a população pobre e preta, num país 

em que a independência já havia sido declarada (1882), estava-se às portas da proclamação da 

República (1889), a Lei Áurea havia sido assinada naquele ano, o exército nacional era 

composto majoritariamente por essa camada da sociedade. Portanto, este contingente 

populacional passou a ocupar as pautas de discussão da intelectualidade brasileira. Ao invés 

de combater ou conservar em sua marginalidade uma atividade que representava uma ameaça, 

o discurso do médico optou por conferir a ela um status regenerativo: algo semelhante ao que 

começou a acontecer com as manifestações teatrais, isto é, ao invés de mantê-las distantes e 

periféricas, ou até mesmo ao invés de usar modos de combatê-las, pareceu melhor incluí-las 

dentro de um programa que as tornassem  não somente visíveis e reguláveis, mas que as 

trabsformassem em atividades com poderes curativos sobre os maus hábitos da população.  

Visto isso, a primeira biografia do ator João Caetano dos Santos ter sido assinada por 

um médico não parece ser um dado casual. João Caetano dos Santos foi considerado o 

reformador do teatro nacional pela instância médica, portanto, pode se tratar de uma tentativa 

de tornar o seu comportamento como um exemplo aos demais habitantes do território 

brasileiro, ou seja, de definir o que é mais adequado a um artista brasileiro.  

Primeiro, porque além de descrever as qualidades técnicas do ator fluminense, Moraes 

Filho também descreveu as suas virtudes como ser humano: “Sabia ser amigo directo, e sabia 

sel-o indirectamente. Bem educado, de raça branca, finamente carinhoso, elogiava alto e 

reprehendia baixo, como em geral as personalidades de sua especie. (...) até no modo de ser 

cavalheiro, havia nelle espontaneidade, verdade e distincção” (MORAES FILHO, 1888, p. 

23). E, para concluir, o autor arrematou: “São deste relevo os nobres traços que accentuam 

legítimos caracteres, indestructíveis individualidades. O homem estava ao nível do actor. 

Acompanhemol-o” (MORAES FILHO, 1888, p. 28). Ou seja, o ator fluminense, então, foi 

merecedor de um compêndio em memória a seus feitos como ator e como homem, cujas 

atitudes inspiravam decoro, honradez e rigor. Além disso, o ator recebera, segundo Moraes 

Filho, elogio do general Duque de Caxias, menos por sua atuação nos palcos, e mais por sua 
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atuação como cadete na batalha da Cisplatina: “mereceu elle, ao que sabemos, pela galhardia 

nos combates, animações e elogios do general, mais tarde Duque de Caxias” (MORAES 

FILHO, 1903, p. 4). Assim, “o moço batalhador” que “trocou a farda do soldado pela 

vestidura e cothurno da tragedia grega” (MORAES FILHO, 1903, p. 7) diz ter sido “a idéia de 

ser útil à cena” de seu país (SANTOS, 1956, p. 7) o que o animou a escrever as Lições 

Dramáticas, contando que “o Augusto Nome de Vossa Majestade Imperial fôsse a égide que 

o defendesse e amparasse” (SANTOS, 1956, p. 5).  

Segundo, porque a mesma historiografia que qualificou as manifestações teatrais 

brasileiras realizadas no período dos Mendonça como estágio “rudimentar da arte” dedica um 

capítulo inteiro ao ator João Caetano dos Santos, definindo-o como o precursor da 

modernização teatral que aconteceria décadas depois pelos encenadores. O crítico Sábato 

Magaldi (2001), descreve João Caetano como um espírito à frente do seu tempo, com 

justificativas bastante semelhantes às de Mello Moraes. A mesma montagem do espetáculo 

Antonio José, de Gonçalves de Magalhães, é descrita por Magaldi como algo que “parecia um 

manifesto para a posteridade - a tomada de consciência de uma missão artística e cultural a 

cumprir” (MAGALDI, 2001, p. 42). E diz mais:  
 
O grande intérprete João Caetano dos Santos havia formado (...) uma 
companhia brasileira, a fim de “acabar assim com a dependência de atores 
estrangeiros para o nosso teatro”. Recebendo, ao que parece, papéis menores 
em conjuntos portugueses, por causa do ciúmes artístico, João Caetano 
sentiu necessidade de organizar companhia própria, no mesmo espírito de 
afirmação nacional que movimentava todas as consciências do país 
(MAGALDI, 2001, p. 63). 
 

João Caetano dos Santos figurou em mais três biografias, além de artigos de outros 

compêndios históricos, os quais o descrevem como uma espécie de herói nacional:  
 
João Caetano representa a chave que abre todo o período de formação do 
nosso teatro, visto pelo lado de dentro, a partir do palco, através de sua parte 
mais viva e atuante. (...) Somente ele, na sua dupla função de ator e de 
empresário, sustentou durante três decênios a continuidade de nossa vida 
teatral, em condições sempre adversas e em nível surpreendentemente alto 
(PRADO apud RAMOS in FARIA & GUINSBURG, 2012, p. 137). 
 

Entre os Mendonça, descritos pelo Juíz João Lopes Fiuza Barreto, e João Caetano, 

descrito pelo médico Mello Moraes, houve algumas mudanças. Saíram os bandidos, entrou o 

soldado:  
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O objetivo civilizador da arte, encontrado em todos os autores que 
insulflaram no palco brasileiro, no século passado, uma missão nobre, se 
resume nas seguintes palavras iniciais de João Caetano: “O teatro, bem 
organizado e bem dirigido, deve ser um verdadeiro modelo de educação, 
capaz de inspirar na mocidade o patriotismo, a moralidade e os bons 
costumes”. Não nos espantemos com essa frase. Seria superficial imaginar 
que ela subordina a arte a padrões não-estéticos. Os resultados surgem aí 
como decorrência quase inevitável de um teatro superior, que não existiria 
sem aquelas implicações fundamentais (MAGALDI, 2001, p. 64). 

 

No ano de sua morte (1863), João Caetano dos Santos perdeu a subvenção estatal que 

mantinha a sua companhia teatral no Teatro São Pedro, por conta de uma contenda21 com o 

autor José de Alencar. O desgosto teria sido tal, que veio a falecer meses mais tarde: “E 

quantas lagrimas, e quantos soffrimentos sereneram o obulo ignorado do Imperador, como 

uma divida que não devêra ser paga pelo monarcha, mas pelo Estado?! A consciência 

nacional que o responda” (MORAES FILHO, 1903, p. 81). 

De acordo com a perspectiva crítica que pretendemos adotar aqui, podemos entender 

que, talvez, a narrativa que se estabeleceu em torno da figura do ator fluminense fez algo 

diferente de cravar um marco inicial da história do teatro nacional, tal como afirmam Sábato 

Magaldi, Décio de Almeida Prado e outros, e sim estabeleceu as regras que legitimaram 

comportamentos – como “cavalheirismo”, “bem educado”, “carinhoso”, franqueza, voz baixa 

para repreender alguém etc. – como os mais apropriados, não só para quem fosse se exercitar 

como ator, mas para qualquer pessoa. 

Assim, conseguimos visualizar como a vadiagem se tornou um problema recorrente 

em espaços diversos. Cada um à sua maneira elaborou estratégias para atenuar os 

comportamentos indesejados e fomentar aqueles mais convenientes. Para além de constituir 

pontos de divergências, formaram-se alianças: 

 
(...) o mundo perigoso da rua, da morte, da doença, da prisão, da 
prostituição, dos vícios e da pobreza, por exemplo, sugeria, nesses casos, 
menos disputa do que aliança entre os intelectuais, estrategicamente 
unificados em torno de uma cruzada a ser empreendida como exigência para 
organizar o Estado Nacional independente, moderno e civilizado 
(GONDRA, 2004, p. 47). 

 

                                                
21 José de Alencar teria procurado João Caetano para montar um texto de sua autoria, As azas de um anjo. O ator 
fluminense, após examinar o material, teria respondido ao literato que não levaria o seu texto à cena por não 
haver personagem à sua altura. José de Alencar era deputado na época, e suspeita-se que ele tenha agido por 
desagravo.  
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O combate aos comportamentos insubordinados, desobedientes, indóceis, intratáveis e 

improdutivos é um projeto civilizatório amplo, que contou com a participação de diversas 

instâncias da sociedade brasileira entre os séculos XIX e XX.  

O estudo dessas fontes nos levam a perceber que talvez a ideia de modernização das 

práticas teatrais não esteja apartada de uma certa ideia de modernização da sociedade 

brasileira, que assinala os comportamentos humanos como um problema comum a ser 

regulado. A era dos encenadores (FARIA & GUINSBURG, 2013; ROUBINE, 1998), 

conhecida como o marco da modernidade teatral, instaurou uma nova era, em que os atores, 

acusados de agirem mais por “vaidade do que princípios artísticos” (ROUBINE, 1998, p. 

170), seriam instruídos a adquirir hábitos mais adequados ao trabalho cênico: 
 

Espírito de rotina, amadorismo, irresponsabilidade, falta absoluta de senso 
artístico… eis algumas das reclamações que reencontramos com frequência 
em depoimentos de Stanislavski ou de Craig, de Artaud ou de Brecht! 
(ROUBINE, 1998, p. 173). 

 
Tornava-se imperioso oferecer textos de melhor qualidade do que os que 
eram geralmente apresentados em nossos palcos, trabalhados, também, de 
maneira mais cuidadosa, na interpretação de atores disciplinados, dentro de 
uma mise en scène apurada (DÓRIA apud GUZIK, 1986, p.8).  

 
O ator que ele conhecia, entretanto, principalmente o comediante do teatro 
de boulevard, não servia aos seus propósitos. Copeau precisava de um ator 
mais disciplinado do que inspirado. Os que são aparentemente mais dotados 
de imaginação, os que teriam mais facilidade e naturalidade nos contatos 
iniciais com um personagem, não seriam os mais sinceros, nem os mais 
seguros. Alfredo Mesquita sempre se considerou um “humílimo seguidor do 
diretor francês, defendendo sempre aqui no Brasil as idéias dele” (SILVA, 
1989, p. 33).  

 

Como foi possível observar, a falta de disciplina e a vadiagem são um problema que 

uniram médicos, psicólogos professores e a classe teatral ao longo do século XX: 

 
É preciso combater, entre outras coisas, a irresponsabilidade, a indisciplina, a 
desorganização; a despreocupação com o aprimoramento; o desperdício de 
tempo; a tensão, a ansiedade, a pressa, a impaciência, o não enxergar, o não 
escutar, a histeria; a afetação, o exibicionismo; os condicionamentos que nos 
tornam dependentes e infantilóides (JANUZELLI, 1984, p. 94). 

 
Ninguém disse que esse caminho é fácil. Mas testemunho que é possível, e 
nem tão complicado. Apenas demanda tempo. E paciência. E vontade. é 
como uma mãe a cuidar do filho. É um jogo que proíbe a vadiagem, a 
“picaretagem” e a atitude subreptícia. É um encontro marcado, sem faltas 
nem atrasos; que exige observação científica, exploração objetiva, com 
delicadeza, mas sem anestesia (JANUZELLI, 1984, p. 92). 



 
 

56 
 

 

 

No momento em que o bisturi médico se pronunciou sobre a pele do paciente, 

revelando o interior do corpo, os encenadores do teatro moderno teriam direcionado seus 

olhos para o corpo do ator que se pronunciava sobre a cena, mirando sua carne e seu espírito. 

Ao mesmo tempo, educadores, diretores teatrais e médicos se voltaram ao corpo humano, 

rasgaram-no e compartilharam da mesma linguagem para fundamentar sua natureza e 

descrever seu funcionamento.  

Talvez pudéssemos, portanto, começar a tecer outras possibilidades de cruzamento 

entre os acontecimentos históricos. Examinar outras relações, outros embates, outras intrigas e 

outras disputas a respeito da valorização do corpo do ator no teatro, de modo diverso ao que 

faz a narrativa corrente. Quando sugerimos que pode haver uma correspondência entre a 

mirada médica sobre o corpo humano e o olhar que se estabeleceu sobre os corpos dos atores 

na virada para o século XX, não pretendemos formular uma explicação última e definitiva, 

nem dar uma nova coesão histórica para esse acontecimento. Podemos, a partir dessa relação, 

verificar se as práticas corporais no teatro puderam se constituir também como um dispositivo 

de aperfeiçoamento mental, físico e moral da população.  
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2   SUBJETIVIDADE ENCARNADA 

 

2.1 O corpo como problema médico escolar 

 

Em 1963, Eddy da Gama e Silva, esposa de Luiz Antonio da Gama e Silva, o então 

reitor da Universidade de São Paulo e redator do Ato Institucional nº 5, idealizara uma escola 

de artes para esta instituição, porque a “Cidade Universitária não estava funcionando 

socialmente” (MESQUITA apud SILVA, 1989, p. 212). O tempo passava e ela não conseguia 

concretizar sua ideia, até que um amigo seu – parente da secretária da EAD, Maria Thereza 

Vargas – comentou sobre a escola de Alfredo Mesquita (BRITO, 2011). Eddy se animou e 

marcou uma reunião com Mesquita para tratar do assunto: 

 
No dia da visita, em vez do reitor, veio a senhora dele dizendo que queria 
propor a transferência da Escola para a Universidade. A justificativa que ela 
deu era que a Cidade Universitária não estava funcionando socialmente e 
que ela tinha um sonho que era a sua Escola de Comunicações Culturais. 
(Ela falava como se fosse a dona da tal Escola.) Bem, essa Escola deveria ser 
o centro social da USP, mas como levaria tempo, o plano era levar a EAD. 
Ela Disse: “Na Escola, tudo já está funcionando e você vai ter a liberdade 
para fazer espetáculos, exposições, cinemas, etc. Tudo isso dará uma vida 
que a Cidade Universitária não tem. Se você topar a idéia, começamos 
imediatamente, você topa?22 (MESQUITA In: SILVA, 1989, p. 212). 

  

 No dia 19 de março de 1965, o Magnífico Reitor Prof. Dr. Gama e Silva nomeou uma 

Comissão Especial para a criação da Escola de Comunicações Culturais (ECC), da qual 

faziam parte Eddy da Gama (sua esposa), Alfredo Mesquita e o Prof. Julio Garcia Morejon, 

futuro diretor da Escola (BRITO, 2011). No ano seguinte, estava criada a ECC, por meio do 

decreto nº 46.419, de 16 de junho de 1966, assinado por Delfim Netto e Gama e Silva, cuja 

finalidade se descrevia por “formar pessoas habilitadas ao exercício das profissões técnico 

artísticas e de magistério no campo das comunicações culturais; promover, incentivar e 

divulgar, ao mesmo tempo, a cultura e a pesquisa” (BRASIL, 1966).  Em 1969, a ECC 

passaria a ser denominada Escola de Comunicações e Artes, pelo decreto nº 52.326.69, e o 

setor de Teatro ficaria conjugado ao Departamento de Cinema, Rádio e Televisão até 1986, 

quando finalmente conseguirá autonomia, constituindo-se como Departamento de Artes 

Cênicas (CAC), tal como existe até hoje (BRITO, 2011).  

                                                
22 Alfredo Mesquita cita o que Eddy Gama e Silva lhe havia dito no dia da visita. 
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 Dezessete anos antes de ser procurado por Eddy da Gama e Silva, Alfredo Mesquita 

inaugurou a primeira escola de formação de atores em São Paulo, a Escola de Arte Dramática 

(EAD). De “origem tradicional e abastada” (SILVA, 1989, p. 28), sua família pertencia ao 

patriarcado cafeicultor paulista e dela provinham importantes políticos da época. Era neto do 

vice-governador José Alves de Cerqueira César e sobrinho-neto do presidente da República, 

Manuel Ferraz de Campos Salles (HECKER, 2009). Seu pai, Júlio de Mesquita, era 

proprietário do jornal O Estado de São Paulo, e seu irmão, Julio de Mesquita Filho, foi um 

dos responsáveis pela edificação da Universidade de São Paulo. Formado pela Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, fundou o Grupo de Teatro Experimental, assumindo a 

direção artística da companhia em 1942.  

Já havia um tempo que Alfredo Mesquita confidenciara ao amigo Décio de Almeida 

Prado sua insatisfação com o modo como os atores estavam habituados a trabalhar, com certa 

falta de “disciplina”, com pouco “ou quase nenhum conhecimento da arte teatral”; “faltavam 

aos ensaios, chegavam atrasados, conversavam - uma difusa irresponsabilidade em face do 

teatro como arte e realização coletiva” (SILVA, 1989, p. 51). Então, convidou Almeida Prado 

e demais membros da intelectualidade da época, como o crítico formado em direito Sábato 

Magaldi, a professora de português Leila Coury, o professor de francês Luiz Contier, a atriz 

Cacilda Becker e a dançarina Chinita Ullman, pessoas “que tinham o espírito preparado para 

fazer do ensinamento, ato de desprendimento e não simples profissão” (SILVA, 1989, p.52), 

para integrarem o primeiro quadro docente de sua escola, a Escola de Arte Dramática, 

mantida com os recursos financeiros do próprio Mesquita.  

No discurso de abertura da EAD, em 1948, Alfredo afirma a escola como um espaço 

capaz de instruir culturalmente, tecnicamente e profissionalmente os candidatos: 
 
Resta a fazer muito mais. E ainda aqui, acho que têm os amadores, mais essa 
“missão” a cumprir: formar atores, diretores, técnicos de teatro, inexistentes 
ou apenas improvisados entre nós. O que nosso teatro pede no momento são 
elementos de formação cultural, técnica e profissional, completa. Chega de 
tentativas, de remendos, de improvisações. Para a “formação” desse novo 
pessoal de teatro são necessárias “escolas de teatro” a exemplo do que se faz 
no estrangeiro. Dir-me-ão que nem todos os grandes artistas e diretores 
estrangeiros, nem sequer a sua grande maioria, passou por escolas de arte 
dramática. A objeção não procede: é que nos países europeus, como nos 
Estados Unidos, há “uma cultura” teatral, há um teatro, há o exemplo, há, 
enfim, uma tradição importantíssima. Quem lá chega a fazer teatro já viu 
muita coisa, e se chega a realizá-lo, o faz após longo trabalho, sob a direção, 
sob as vistas severas e exigentes de um diretor experimentado, conhecedor 
profundo do metier, pois diretores não se improvisam. A frequência ao bom 
teatro, o trabalho sob direção inteligente e acertada, podem suprir, como de 
fato suprem, a escola, equivalendo a um curso. Entre nós, porém, o que 
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poderiam ver ou assimilar atores e diretores que vinham mais tarde a 
representar ou dirigir um trabalho? Nada. Ou pior, viam o que haviam por aí 
e que só servia para lhes estragar o gosto. Mais ainda, para interpretar ou 
conceber  a execução de uma peça de valor - uma peça que mereça esse 
nome - é necessária certa cultura geral, a par de uma grande cultura teatral, 
coisas inexistentes, com raras e honrosas exceções, entre nós. Hoje em dia, 
nesse sentido, começam apenas a surgir pretensões, ainda mais: fala-se com 
a boca cheia, em O’Neill, em Lorca ou Pirandello: quem será capaz de 
interpretá-los, de realizá-los no palco? Muito poucos. Haja vista certos 
espetáculos que nos apresentam e que apesar de visível esforço, da boa 
vontade, do trabalho que representam, são verdadeiras aberrações, contra-
sensos do princípio ao fim, onde a falta de orientação, de gosto, de cultura, 
enfim, é patente e dolorosa. Daí nossa convicção de que, no entanto, o que 
precisamos é de escolas. Escolas em que se formem artistas, diretores, 
técnicos, todo o número e variado pessoal que exige o verdadeiro teatro 
(MESQUITA apud SILVA, 1989, p. 51).  

 

A EAD oferecia curso de Dramaturgia e Crítica Teatral, além de Interpretação; quando 

foi anexada à USP em 1968, os cursos de Dramaturgia e Crítica Teatral se transformam no 

Curso Superior de Arte Dramática, e o de Interpretação permaneceu como formação de nível 

médio até 1974 (BRITO, 2011, p. 77). A partir de então, passaram a existir dois tipos de 

formação de atores no campus da Universidade de São Paulo – um de nível médio, oferecido 

pela Escola de Arte Dramática, e outro superior, oferecido pelo Departamento de Artes 

Cênicas da Escola de Comunicações e Artes (CAC). Ambas as escolas dividem o mesmo 

prédio da Escola de Comunicações e Artes, sendo que a EAD funciona no período noturno e o 

CAC, no diurno. Atualmente, o CAC oferece habilitações para as carreiras de atuação, direção 

teatral, teoria e crítica, cenografia e licenciatura. Os dois primeiros anos compõem o ciclo 

básico, e a grade curricular é comum a todas as habilitações; nos dois últimos anos, os alunos 

são separados pelas habilitações desejadas.  

 No período em que a EAD foi inaugurada, começaram a proliferar escolas de teatro 

por todo o país. A primeira escola foi fundada pelo escritor e membro da Academia Brasileira 

de Letras Coelho Neto, em 1908, tendo sido regulamentada dois anos depois, pelo Decreto-

Lei nº 832, de 8 de junho. Inicialmente chamada de Escola Dramática Municipal do Rio de 

Janeiro, hoje funciona com o nome de Escola Técnica Estadual de Teatro Martins Penna. Em 

1939, instituiu-se o Curso Prático de Teatro do Serviço Nacional de Teatro, pelo Decreto-Lei 

nº 92, de 21 de dezembro de 1937. O Tablado foi criado por Maria Clara Machado, em 1951. 

A Fundação Brasileira de Teatro (FTB), fundado por Dulcina de Moraes, ex-aluna da escola 

de Coelho Neto, em 1955. Em outras regiões do país: Escola de Teatro da Universidade da 

Bahia (ETUB), fundada por Martim Gonçalves, em 1956; Escola Dramática do Rio Grande 

do Sul, aberta em 1942 por Renato Viana e fechada em 1946 (doze anos depois, Ruggero 
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Jacobbi a retomaria sob o nome de Curso de Arte Dramática da UFRGS – CAD).  Também 

houve iniciativas de caráter efêmero, tais como a Escola de Teatro do Clube de Fantoches da 

Euterpe (1950-1953), em Salvador, criada por Adacto Filho; o Teatro Duse (1952-1956), de 

Paschoal Carlos Magno; e outros cursos ligados a universidades, tais como o curso de 

formação de atores da Universidade Federal de Minas Gerais (1956); a escola de teatro da 

Universidade do Recife (1958);  o curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará 

(1960) e do Teatro Escola da Universidade do Pará, no mesmo ano (CARVALHO, 1989; 

BRITO, 2011). Com o avançar das décadas, esse número aumentou ainda mais. Somente a 

capital de São Paulo dispõe atualmente, de acordo com informações do MEC, de 18 escolas 

de teatro: Globe; Abraapa; Senac Santana; Senac São Miguel; Senac Lapa; Nilton Travesso; 

Incenna; Timerly; Macunaíma; Célia Helena; Etec das Artes; Indac; Recriarte; Wolf Maya; 

Teatro da Universidade Católica; ETA.  

Diante do crescente número de instituições de formação teatral, talvez coubesse 

avistar, na história da educação, correlações possíveis entre a escolarização da população e o 

ensino de teatro.  

Cinco anos antes da abertura da EAD, o ministro da saúde e educação, Gustavo 

Capanema, regulamentava o ensino profissionalizante no país, por meio de dois decretos 

(BRASIL, 1942, p. 1997; BRASIL, 1943, p. 19217; BRASIL, 1946, p. 12019), que 

estabeleciam as bases para a organização de um ensino voltado à preparação de pessoas para 

trabalhar na industria, comércio e agricultura. Segundo Guimarães (2014), a capacitação 

profissional da população começou a ganhar espaço nos projetos do Estado já nas últimas 

décadas do século XIX, com as companhias de aprendizes e artífices e as companhias de 

aprendizes de marinheiro, que preparavam os jovens para o ofício do exército, bem como com 

os Liceus de artes e ofícios. 

O incentivo à capacitação profissional provinha da ideia de que o ser humano, quando 

bem ocupado, seria mais útil à sociedade. Como afirmava o médico Alexandre de Mello 

Moraes (1877, p. 114), “serão os brasileiros a primeira nação do globo, quando 

compreenderem, que o trabalho e a indústria, são que enobrecem o homem, pela 

independência, e o merecimento próprio, o que o distingue na sociedade”. 

Até meados do XIX, a formação da força de trabalho partia de iniciativas heterogênas, 

tais como ações religiosas ou ações filantrópicas dispersas pelo território e sem relação entre 

si (GUIMARÃES, 2014). Tais iniciativas assistiam tradicionalmente o público desvalido, 

abandonado, órfão etc., e o objetivo era “retirar as crianças da rua para que não se 

transformassem em futuros desocupados” (CASTILHO, 2018, p. 5) e “instruir as crianças 
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pobres nas primeiras letras e nas quatro operações - ler, escrever e contar (VAGO, 1999, p. 

31). A cultura escolar se misturava aos códigos da cultura das comunidades locais e os 

conhecimentos que se trabalhavam eram os do próprio mestre ou preceptor.  

O Estado começou a centralizar os problemas relacionados com a vadiagem e a 

desocupação da população, pois, até então, o Estado se limitava a manter os direitos 

individuais da população, e não se ocupava de assistir e regular a produtividade dos 

indivíduos, como começará a fazer, elaborando mecanismos cada vez mais sistemáticos e 

burocratizados de combate à pobreza (GUIMARÃES, 2014). O Estado, como provedor e 

responsável pelo bem-estar social, se fortaleceu na passagem do Império para a República, 

formulando propostas de recuperação e reinserção social da camada mais pobre da população, 

por meio das escolas de ofícios, sob a justificativa de formar “cidadãos úteis a si mesmos e à 

pátria” e, consequentemente, afastar os perigos que a criminalidade e o ócio ofereciam à paz e 

ao bem estar (GUIMARÃES, 2014).  

O deslocamento, para o Estado, do problema relativo à ocupação da população,  

contribuiu para o entendimento de que a marginalidade, a pobreza, a vadiagem e a 

desocupação poderiam ser combatidas por meio da educação pública e de sua inserção 

produtiva na sociedade. O entendimento do papel da educação ganhou novas dimensões em 

relação às práticas antecedentes, fazendo emergir o que Gondra (2008) define como a escola 

moderna:  

 
O século XIX pode ser caracterizado como o tempo de invenção e 
legitimação da forma escolar moderna no Brasil, ainda que iniciativas como 
essas possam ser evidenciadas desde o período colonial, seja por meio das 
iniciativas católicas, seja por intermédio das aulas régias. Deste modo, pode-
se afirmar que a construção mais efetiva da escola elementar ocorre 
simultaneamente ao projeto de organização do próprio Estado Nacional 
(GONDRA, 2008, p. 82).  

 

Essa nova cultura escolar se preocupa em mudar os hábitos, comportamentos e valores 

dos alunos, promovendo “uma verdadeira revolução nos costumes, sob o ponto de vista 

moral, attingindo como beneficios dela a propria vida economica”, pois, “teremos em vez de 

um exercito de analphabetos a povoarem as officinas, um pessoal operario sufficientemente 

preparado para exercitar os seus misteres com intelligencia e aptidão” (RANGEL, 1907 apud 

VAGO, 1999, p. 31). A escola, no seu nascimento moderno, “tem em vista responder à 

expectativa de formar aqueles que seriam os cidadãos republicanos – civilizados, de maneiras 

amaciadas, disciplinados, sadios e trabalhadores ordeiros –, que assim poderiam contribuir 

para o desejado progresso social” (VAGO, 1999, p. 32).  
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Educar e civilizar são aí representados como atos solidários. Dupla ação a 
convergir para um único fim: eliminar os fatores adversos e produzir um 
futuro novo, regenerado, sem vícios, grandioso para os indivíduos, para a 
sociedade e para o Estado (GONDRA, 2004, p. 22). 

 

Na implementação do ensino secundário no país, sob a administração de Gustavo 

Capanema, é evidente como a educação era considerada uma ação de desenvolvimento e 

elevação do caráter da população escolar:  
 
O ensino secundário tem as seguintes finalidades: 1. Formar, em 
prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a personalidade 
integral dos adolescentes; 2. Acentuar e elevar, na formação espiritual dos 
adolescentes, a consciência patriótica e a consciência humanística; 3. Dar 
preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais elevados 
de formação especial (BRASIL, 1942, p. 5798). 
 

 Segundo Gondra (2004) e Rito (2015), a modernização da escola foi modelada a partir 

de preceitos higienistas vigentes na virada para o século XX, que viam, na educação escolar 

da população, uma possibilidade de propagar as suas recomendações e normas de conduta via 

educação corporal (GONDRA, 2004): 
 

(...) No entanto, esta finalidade (educar e civilizar) só seria atingida caso a 
educação escolar funcionasse como um verdadeiro decalque do projeto 
construído em nome da racionalidade médico-higiênica (GONDRA, 2004, p. 
22). 

 

Rito (2015) afirma ser corriqueira a participação de discursos médicos no campo 

educacional no momento em que eles tentavam se estabelecer como um campo autônomo e 

legítimo das “artes de curar”. Formou-se uma aliança entre Medicina, Estado e Escola, em 

que a primeira emprestou seu vocabulário para que a última se ocupasse também dos 

problemas do Estado, como o aprimoramento da saúde do povo, a moralização dos seus 

hábitos e o desenvolvimento das capacidades cognitivas e psíquicas. A escola seria, portanto, 

o ponto a partir do qual se irradiaria saúde para todos os campos sociais, como a família e o 

trabalho, tendo um papel central na formação de uma consciência sanitária, e legando, para o 

âmbito individual, a responsabilidade sobre a preservação da vida biológica. 

Como bem identificamos em um artigo intitulado “A saúde das crianças das escolas 

brasileiras”, assinado pelo professor Idílio Alcântara na Revista Educação Physica, a escola 

teria competência para esvaziar prisões, hospitais e hospícios: 
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Pois, se a escola é um agente de moralização que visa contribuir para 
despovoar as prisões e, segundo diz Jaussens, se destina a aliviar o 
orçamento dos hospitais e dos hospícios, cumpre o governo cuidar da saúde 
das crianças das escolas brasileira, para que não se transformem como muito 
bem disse Fernando de Azevedo “em inutilidades da oficina social ou nas 
fileiras dos defensores da pátria, continuando a sobrecarregar a já pesada 
caridade oficial (ALCÂNTARA, 1939, p. 34).  

 

Em 1937, surgiu o Ministério da Educação e Saúde, com o objetivo de cuidar dos 

assuntos de saúde pública e assistência médico-social, além do ensino primário, industrial, 

comercial, doméstico, secundário, superior; extraescolar e, também, da educação física, que se 

tornara obrigatória no currículo escolar (BRASIL, 1937, p. 1210). A criação de uma mesma 

pasta para cuidar das políticas públicas destinadas à educação e à saúde reafirma a aliança 

entre esses dois campos, isto é, tratar do ensino seria, ao mesmo tempo, cuidar da saúde.  

Gustavo Capanema, quem regulamentou o ensino profissional no país, foi o primeiro 

ministro da pasta que institucionalizou, em âmbito nacional, a escolarização em massa, e 

também quem implementou uma reorganização no Departamento Nacional de Saúde, 

centralizando na esfera federal as políticas voltadas à saúde e ao saneamento. Tal feito 

procurava abranger de modo sistemático todo o território nacional, planejando e executando 

ações coordenadas em todos os estados do país (HOCHMAN, 2005).  

Destarte, o sanitarismo vigente na Primeira República foi atualizado pelo Estado Novo 

varguista e a visualização médica sobre os corpos e as subjetividades humanos, advinda das 

práticas sanitaristas e higienistas, em parceria com a anátomo-clínica, é encontrada com 

facilidade, segundo Rito (2015), até mesmo nos atuais discursos escolares, que tomaram os 

estudos da neurociência como aliados no desenvolvimento psicobiológico dos educandos: 

 
Ensejando ora longevidade, ora aprimoramento das habilidades, ora 
equilíbrio, vigor, rendimento e eficiência, entre outras condutas, as 
subjetividades que se apresentam sob os cânones de visualização de corpos 
inseridos na perspectiva médico-escolar desejam e são instigadas a desejar 
comportamentos, tratamentos, dietas e exercícios coerentes com os signos 
recomendados pelos especialistas da vida biológica. Tal captura do corpo 
pelas narrativas psicobiológicas, supomos, garantiu historicamente a 
pretensão profilática tanto de médicos quanto de educadores (RITO, 2015, p. 
168). 

 

 Da apropriação da linguagem médica pelas práticas escolares, resultou o estímulo à 

atividade física, como o meio pelo qual seria possível sanear, educar e civilizar o corpo das 

crianças e dos adultos. Antes disso, a atividade física ou esportiva na escola era uma prática 

optativa, preocupada com a correção postural, e não com, por exemplo, os efeitos do 
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sedentarismo e da inércia no desenvolvimento do caráter e da inteligência. Ou seja, a relação 

entre o desenvolvimento corpóreo e o melhoramento da saúde corporal e mental foi uma 

novidade que se estabeleceu com a promoção dos preceitos higienistas na universalização do 

ensino (SCHNEIDER, 2010): “Por isso recorrem as nações hoje em dia à educação physica, 

para remoçar e envigorar o seu material humano. Educadores, medicos, desportistas com a 

pena na mão ou a ação direta trabalham todos na tarefa” (BISQUERTT, 1938, p. 13).  

A atividade física escolar era descrita como o principal instrumento de “melhoramento 

do typo humano”, visando “a consecução e a manutenção do estado de saúde, aumentando as 

aptidões physicas para o trabalho e a luta pela vida (...) fortalecimento da vontade, tenacidade 

e domínio de si mesmo” (BISQUERTT, 1938, p. 13); “não somente um método de 

aperfeiçoamento das qualidades físicas mas também uma escola de boa maneiras, respeito, 

ética, enfim uma escola de moral” (SOARES & FARIA, 1942, p. 21); “uma escola de civismo 

e de caráter (...) um meio para formar homens integrais proporcionando-lhes a saúde do corpo 

e do espírito” (PINTO, 1943, p. 22): 

 
A educação física começou desde logo a levar em linha de conta as 
peculiaridades e características psicológicas dos indivíduos, orientando-lhes 
e aperfeiçoando-lhes as qualidades espirituais. A moderna orientação da 
Biologia, (...) veio fixar a nossa atenção nas correlações existentes entre os 
atos biológicos e as reações de ordem psicológica. A vida é uma: a vida 
psiquica não deve nem pode ser separada da vida física. (...) A educação 
física é dest’arte uma generosa fonte de aperfeiçoamento moral, cooperando 
para o aperfeiçoamento dos valores espirituais da humanidade (JUNIOR, 
1942, p. 28). 
 

Entre 1930 e 1945, começaram a circular cinco revistas especializadas em educação 

física no Brasil, destinadas a discutir os benefícios que esta prática traria ao ser implementada 

no ambiente escolar. A Educação Physica, lançada em 1932, por exemplo, tinha como 

objetivo “reunir todos os elementos mais representativos e de maior autoridade e 

competencia, no justo desejo de tornar um bloco único e indissolúvel todas as pequenas e 

grandes parcellas de verdadeiros valores que se acham esparsas”, por meio de uma “força 

nova nos domínios da educação physica” 23.  

O conjunto de artigos da revista fora assinado não só por atletas ou membros do 

exército, mas por educadores, sociólogos, médicos, psiquiatras e artistas, ou seja, diversos 

membros da sociedade preocupados em aplicarno contexto racial brasileiro as novidades 

científicas eugenistas que estavam sendo produzidas na europa naquele momento.  

                                                
23 Texto dos editores para apresentação da Revista Educação Physica, no primeiro número, em 1932. 
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Como já dissemos, um dos colaboradores da revista foi o professor e sociólogo 

escolanovista Fernando de Azevedo, uma das principais figuras na defesa da obrigatoriedade 

da educação física nas escolas:  

 
Em todo esse scenario de rejuvenescimento, que contemplamos, com prazer, 
dois nomes avultaram: Fernando de Azevedo e Francisco de Campos. O 
primeiro foi o precursor, entre nós, da palavra scientífica na educação 
physica, proclamando os elementos physiologicos e pschologicos da 
“sciencia da saude”. (...) mostrando a importancia, o valor, o papel do 
exercício na idade pubertária, para a formação do homem moderno. O 
segundo foi o batalhador (...), instituindo nas escolas a obrigatoriedade do 
programma de educação physica, pela reforma do ensino de 1931 
(EDITORIAL, 1936, n.p.). 

 

Francisco de Campos regulamentou o ensino da educação física, que só se tornou 

obrigatória com a reforma de Capanema, em 1937. Fernando de Azevedo publicou, em 1920, 

o livro Da educação physica: o que ella é, o que tem sido, o que deveria ser, reeditado em 

1960 pela editora Melhoramentos, no qual afirma ser essa prática o “apanágio das 

organizações sadias e foi o pródomo de uma completa reestruturação da vida nacional” 

(AZEVEDO, 1960, p. 93): 
  

(...) sob a influência de uma civilização requintada, que criou novos hábitos e 
necessidades novas, e em que se tem o vício por hábito elegante e o 
desregramento de costumes por uma conquista legítima da riqueza - o que se 
torna necessário, antes de tudo, é desenvolver, da criança ao adulto, um sexto 
sentido, o sentido da saúde, por meio da educação da vontade, pelo sistema 
de uma vida integralmente higiênica, pelo amor à água, pelo hábito do 
exercício” (AZEVEDO, 1960, p. 26). 

 

Para Rito (2015), o movimento escolanovista teria sido responsável pela absorção do 

pensamento higienista nas práticas educacionais, produzindo uma coerência sobre “o corpo, a 

população, a cidade, as doenças e seus tratamentos” (RITO, 2015, p. 65). 
 
Um olhar, mesmo superficial, para os discursos escolanovistas encontraria 
evidentes cânones higienistas. Muitas das invocações estabelecidas pela 
medicina oficial em meados do século XIX parecem ter encontrado campo 
fértil no cotidiano escolar moderno A presença de médicos na composição 
de enunciados dirigidos à vida escolar brasileira não é nenhuma novidade, 
fosse na década de 1930, seja na atualidade. No entanto, tal como supomos, 
o escolanovismo tornou responsabilidade individual a preservação da vida 
biológica, aquela vida oferecida pela natureza e decodificada pelo cientista 
(RITO, 2015, p. 48). 
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O movimento da Escola Nova teve ampla participação na reforma educacional 

realizada por Gustavo Capanema. O sistema escolar de massa proposto foi inicialmente 

encabeçado pelos escolanovistas Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Arthur Ramos, Fernando 

de Azevedo, entre outros, os quais defendiam que a escola deveria estimular os estudantes ao 

trabalho útil, desenvolver a autopercepção, a autoconfiança, despertar o interesse, a iniciativa 

e o entusiasmo, medidas que, para Lourenço Filho, eram “indispensáveis de toda educação 

intelectual e moral” (RITO, 2015, p. 40). Os professores deveriam, por sua vez, não mais se 

limitar a ensinar alguns códigos sociais, mas ser capaz de avaliar os alunos como um médico 

avalia seus pacientes, capaz de diagnosticar as necessidades individuais e elaborar 

mecanismos de prevenção de problemas e correção de defeitos:  
 
E já que se trata do auxílio mútuo que, na escola, devem dar-se o pedagogo e 
o médico, “afirmamos (a proposição é de Devos) que se é para desejar que o 
educador físico estude as ciências biológicas para garantir a seu ensino um 
valor científico ao abrigo da crítica, não é menos para desejar que, ao seu 
turno, os médicos encarregados das inspecção escolar sejam iniciados nas 
aplicações de nossos métodos de educação física. A união entre esses dois 
funcionários seria mais íntima e seu trabalho em comum asseguraria 
eficazmente o melhoramento da raça (AZEVEDO, 1960, p. 199). 

 

Sendo assim, o higienismo não teria adentrado as práticas escolares como uma 

demanda repressora ou disciplinadora, pelo contrário. Nesse sentido, era mais importante 

incutir na população escolar a necessidade, a vontade e a livre adesão aos cânones higienistas. 

Modificando as gerações mais novas, poder-se-ia inclusive reformar os hábitos dentro dos 

lares. Por meio desse movimento composto por médicos, sociólogos, educadores e artistas – a 

promessa higienista, surgida no século XIX, de sanear e civilizar –, tomou novos fôlegos, com 

a institucionalização do ensino e a inserção da atividade física no ambiente escolar: 
 
Apoiada no principio de que o bom equilibrio e o desenvolvimento normal 
dos orgãos physiologicos interessam profundamente à vida moral e em face 
da importancia soberana, sob esse ponto de vista, da cultura da saude e do 
vigor physico, a escola nova propõe-se a utilizar, para a educação dos 
jovens, tudo o que há de educativo, de nobre e pacificador, nesse sentimento 
que é facil despertar e cultivar na criança e no adolescente, do respeito de 
seu corpo e de sua saude, da estima e da procura do vigor muscular, da 
pureza de seu sangue, ou, por outras palavras, do cuidado de uma boa 
hygiene physica do indivíduo (VIEIRA, 1936, p. 59, grifo nosso). 

 

A partir disso, seria possível pensar que o projeto civilizatório do século XIX e os 

cânones higienistas do início do século XX teriam invadido as práticas teatrais com a 

institucionalização do ensino de teatro e a promoção de práticas corporais nesse ambiente? 
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Em que medida podemos encontrar, nos discursos sobre as práticas teatrais, a defesa da 

formação de um homem culturalmente elevado, que ame e zele pela pátria, que respeite seu 

corpo e sua saúde, que se mantenha afastado dos vícios e hábitos preguiçosos e indolentes, 

que desenvolva ações úteis ao meio em que vive e que reconheça o valor da ciência para 

orientar suas práticas?   

Quando o professor Garcia Morejon, em 1967, anunciou o início das atividades 

escolares da graduação em Artes Cênicas no seu discurso de posse da diretoria da recém-

criada ECC, declarou: “Não nos esqueçamos do principal: a construção do homem integral, 

em todas as suas dimensões, essência e potência, alma e corpo, inteligência e coração. Este é 

o nosso trabalho” (MOREJON apud BRITO, 2011, p. 77).  

O projeto de Lei que regulamenta a profissionalização da carreira teatral por meio da 

frequência às instituições escolares determina: “nossos atores, atualizados, conscientizados de 

seus direitos e obrigações, intelectualmente preparados, poderão caminhar com segurança 

para uma plena realização profissional, contribuindo para o aprimoramento do nível cultural 

do povo brasileiro” (BRASIL, 1973, p. 6-15).  

No catálogo de graduação de 1992 da Escola de Comunicações e Artes, percebe-se a 

necessidade de informar ao candidato sobre a importância da disciplina para o exercício da 

carreira:  
 
Muitos estudantes optam pelo curso de Artes Cênicas da ECA/USP 
pensando no sucesso e fama, além de exercerem um trabalho apaixonante e 
aparentemente mágico. É preciso atentar, porém, para as exigências de 
talento, perseverança e dedicação que a carreira impõe. (...) O candidato 
deverá pensar bem a situação e, ao decidir, deve estar consciente de que o 
teatro exige muito esforço e as recompensas só serão encontradas a longo 
prazo (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1992, p. 3).  
  

A proposta de reformulação, em 2014, do plano pedagógico do Bacharelado em Artes 

Cênicas diz ser vocação da formação dos novos atores a busca por “novas formas de 

expressão” que sejam “úteis ao meio social”, além de “promover o ensino, a pesquisa, a 

cultura e extensão em Artes Cênicas, em consonância com as exigências contemporâneas da 

sociedade e as necessidades do desenvolvimento humano” 24.  

Se nos determos na tese do professor Antonio Januzelli afirma, percebe-se que o palco 

é visto como um espaço educativo: 

 

                                                
24 Excerto da Proposta de Reformulação Curricular do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de São 
Paulo / Projeto político-pedagógico do Bacharelado em Artes Cênicas, 2014. 
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O palco permite-nos a síntese, solicita-nos a ação, a intensidade, uma 
intenção. Solicita-nos ocupar a cena, e para isso, antes, temos que nos 
habilitar; o processo de habilitação inicia-se pela reparação dos danos que 
destroçaram partes da capacidade expressiva do nosso orgânico (...) o palco é 
um espaço estranho, violento, amante, estimulante, que exige o máximo de 
nossa resistência muscular, além da disponibilidade para a troca e a entrega. 
(...) Esse espaço proíbe-nos a simples aventura (...) cacoetes, clichês, 
estereótipos, a timidez, a superficialidade, voz fanhosa, olhar vago, gesto 
indefinido, falta de energia e de objetivos, idéias obscuras (JANUZELLI, 
1984, p. 90).  

 

A professora de expressão corporal Karen Astrid Müller Pinto (Karen Müller), 

responsável pela substituição dessa disciplina pela de Corpo e Movimento, em sua tese de 

doutorado, afirma que a criadora da técnica somática de Eutonia, Gerda Alexander, inspirou-

se nas ideias escolanovistas ao tratar essa prática como uma “pedagogia do corpo”, 

valorizando o “respeito pelo ritmo de aprendizado do aluno, a aceitação da diversidade, a 

observação das particularidades individuais, o estímulo à investigação e à aquisição de 

autonomia e responsabilidade” (PINTO, 2002, p. 78). É sobre esses princípios que a 

professora diz basear sua prática pedagógica.  

O fundador da EAD, Alfredo Mesquita, fez duas declarações em que via como um 

problema a falta de cultura e de saúde dos atores de seu tempo:  
 
(..) o problema básico do Brasil é cultural. Se o Brasil tivesse cultura não 
estaria no estado em que está. Então, era a minha maneira de fazer qualquer 
coisa para sanar o problema. E nós não tínhamos um teatro cultural de jeito 
nenhum. O nosso teatro era (...) o mais reles possível. Ninguém aprenderia 
nenhuma palavra naquele teatro (MESQUITA In: LIMA, VARGAS & 
ZANOTTO, 1989, p. 256).  

  
  

Se o teatro de comédia daquele tempo era pobre, o de revista então era 
miserável. As girls eram lastimáveis, coitadas. Todas e sem exceção tinham 
sinais de injeção nas coxas, cicatrizes de cesarianas, manchas roxas de 
pancada possivelmente. Era de cortar o coração. Todos eram mal 
alimentados, subnutridos ou obesos (MESQUITA apud HECKER, 2009, p. 
57).  
 

 Trazemos também, abaixo, a perspectiva de alguns ex-alunos da Escola de Arte 

Dramática: 

Eu acho que a principal coisa da EAD foi me dar disciplina no trabalho: A 
Escola parece que me botou num trilho. Teatro é uma coisa responsável. Não 
se pode fazer teatro só para aparecer. Não se pode fazer teatro como 
divertimento só. O teatro deve refletir as preocupações humanas. O teatro é 
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cultura. Isso foi o que a EAD me passou durante o curso (FONTANA, M. C. 
Bauer In: SILVA, 1989. p. 194). 

Grande número de alunos saía nos primeiros anos. A maioria ia ficando nas 
matérias teóricas, depois era o problema do talento e da aptidão. Muitas 
pessoas vinham com a idéia de que o teatro era fácil e lá viam que as coisas 
não eram bem assim. O problema é que muitas pessoas pensam que teatro é 
colocar umas roupas e fazer gracinhas. Esses saíam da Escola. Os motivos de 
desistência, portanto, eram três: ou não queriam estudar, ou não tinham 
talento ou ainda uma idéia errônea do que era o teatro. Da minha turma, por 
exemplo, somente cinco se formaram e o único que ainda exerce a profissão 
de ator sou eu (POMPÊO, João José apud SILVA, 1989, p. 197). 

  

Durante o Estado Novo, o Ministro Gustavo Capanema oficializou duas escolas de 

teatro:  O Teatro Escola25 concebido por Renato Viana, em 1942, e o Curso Prático de Teatro 

do Serviço Nacional de Teatro (SNT), pelo Decreto-Lei nº 92, de 21 de dezembro de 1937, 

que define o teatro como uma “das expressões da cultura nacional, e a sua finalidade é, 

essencialmente, a elevação e a edificação espiritual do povo” (BRASIL, 1937, p. 25585), e 

por isso resolve: 

 
a. promover ou estimular a construção de teatros em todo o país; b. organizar 
ou amparar companhia de teatro declamatório, lírico, musicado e 
coreográfico; c. orientar e auxiliar, nos estabelecimentos de ensino, nas 
fábricas e outros centros de trabalho, nos clubes e outras associações, ou 
ainda isoladamente, a organização de grupos amadores de todos os gêneros; 
d. incentivar o teatro para crianças e adolescentes, nas escolas e fora delas; e. 
promover a seleção dos espíritos dotados de real vocação para o teatro, 
facilitando-lhes a educação profissional no país ou no estrangeiro (BRASIL, 
1937, p. 25585).  

 

 Por fim, em 1908, quando a primeira escola de teatro foi fundada pelo poeta e membro 

da Academia Brasileira de Letras Henrique Maximiano Coelho Neto, quem, no documento de 

abertura do Conservatório, lamentava o fato de que “No nosso teatro há atores que não sabem 

ler, incapazes de conversar em português corrente. Há autores que não sabem escrever e, 

conseguintemente despidos da melhor cultura, não diremos literária, mas muito simplesmente 

da menor cultura!”26. 

 Em 1916, Coelho Neto lavrava, junto com outros intelectuais e militares da época, a 

Liga da Defesa Nacional, responsável por disseminar valores de civismo e cidadania por meio 

                                                
25 O Teatro Escola recebeu subvenção do Ministério por três anos. Não foi regulamentado. (Cf.: TROTTA In: 
FARIA & GUINSBURG, 2013). 
26 Do documento para abertura do Conservatório Dramático Nacional, disponivel em: CARVALHO, 1989, p. 
195.  
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do conceito de “cidadão-soldado”, alegando que a causa da defesa da pátria deveria contar 

com a participação de toda a sociedade. Dentre seus objetivos, destacam-se: 
 
Manter em todo Brazil a idéa da cohesão e integridade nacional, procurando 
facilitar e desenvolver as comunicações moraes e materiais entre as unidades 
da Federação; propagar a educação popular e profissional; difundir, nas 
escolas primarias, profissionaes secundarias, superiores, civis, militares e 
religiosas, assim como em todos os lares, officinas, corporações e 
associações, a educação civica, o amor à justiça e o culto do patriotismo; 
defender o trabalho nacional, a lavoura, a industria, o commercio, as 
sciencias e artes e interessar-se por todas as questões que importarem á 
prosperidade, á segurança e dignidade do paz; combater o analphabetismo, o 
alcoolismo, a vagabundagem e a dissolução dos costumes... (TEIXEIRA, 
PINHEIRO & GIORGIS, 2016, p. 57 e 58). 

 
E, em 1941, Coelho Neto é mencionado pelo médico e professor catedrático de 

fisiologia, anatomia e higiene da Escola Nacional de Educação Física e Desporto, Dr. 

Waldemar Areno, na Revista Educação Physica, que enaltece os valores morais da atividade 

física escolar:  
 
Que belo trecho aquele de Coelho Neto - “A inércia entorpece e tanto com 
ela definha e enerva-se o corpo, como se acabrunha o espírito; a vontade 
entibia-se, a inteligência torna-se obscura, apaga-se a memoria e o homem 
reduz-se a um parasita de si mesmo consumindo-se em desaparecimento 
melancólico. O exercício metodico, executado sem exagêro - porque toda 
demasia é prejudicial - fortalece e retempera. A terra quanto mais tratada 
mais produz, o homem é terra” (ARENO, 1941, p. 40). 
 

Disto que expomos, é possível depreender que as práticas pedagógicas teatrais 

procuram, desde a sua institucionalização, civilizar os comportamentos por meio da elevação 

do nível cultural das pessoas. Pode-se aventar que o estabelecimento de instituições de ensino 

voltadas à formação de atores pode ter se tornado um mecanismo de combate à 

marginalidade, vadiagem e ociosidade, e de reinserção dessa população à sociedade, sob a 

justificativa de formar cidadãos letrados, críticos e reflexivos. Então, a própria noção de 

cultura se configuraria como uma prática subjetivante, de inculcação de hábitos mais 

adequados, pois, em nome da necessidade de culturalizar os atores, pôde-se presenciar o 

aparecimento de práticas médico-higienistas no ambiente escolar teatral. Talvez a emergência 

da noção de que a cultura poderia “sanar o problema do Brasil”, tal como afirmou Mesquita 

em 1989, mereceria um estudo crítico à parte, mais aprofundado, relacionando-o à emergência 

da necessidade de formar cidadãos úteis para a nação e para si mesmos.  
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A inserção das práticas corporais nas escolas teatrais, por sua vez, teria corroborado 

com a propalação da visualização corpórea higienista dentro de tais ambientes. Primeiro, 

porque a educação física é um item obrigatório do currículo nacional para os cursos 

profissionalizantes27. No relatório de um dos processos de anexação da EAD à USP, por 

exemplo, o relator explica que a disciplina de educação se desdobrou em Expressão Corporal, 

Dança, Esgrima e Estilo:  
 
2 - No que concerne à Educação Física, presumivelmente, a sua ausência é 
explicada pela presença, nas Práticas Educativas, de: Esgrima, estilo, 
Expressão Corporal e Dança. Contudo, é imperioso que figure a expressão 
Educação Física, admitida a sua subdivisão. É o motivo porque, em 
consonância com os dispositivos legais vigentes, propomos que se diga: 
Educação Física, abrangendo: Esgrima, Estilo, Expressão Corporal e 
Dança.28  

  

Segundo, porque as práticas de treinamento físico para atores vão repousar cada vez 

mais sobre o endireitamento dos corpos, estimulando o uso mais saudável da postura, da 

respiração e de todo o aparato físico, e sobre o aprimoramento psíquico e intelectual dos 

alunos.   

Por último, ao analisarmos como as práticas teatrais eram vistas nas edições da Revista 

Educação Physica de 1937 a 1952, percebemos que se formaram dois modos de relação entre 

a educação física e a atividade teatral. Nas primeiras edições da revista, a atividade teatral era 

vista com certa desconfiança, sem nenhuma vantagem educativa: “Uma coisa é o theatro, o 

divertimento, negocio, e outra coisa, mui diversa, a acção educativa, hygienica, eugenica, 

sobre as massas” (BISQUERTT, 1938, p. 67); “Nunca levar as crianças a lugares onde 

pudessem recolher exemplos perniciosos: cuidado com que a esse respeito oferecem o teatro, 

o cinema e o café” (DOZE, 1940, p. 36). No entanto, ao longo da década de 1940, começou-

se a descrever a prática teatral não mais como inimiga da instrução higiênica, e sim como uma 

importante aliada. A atividade teatral era recomendada por médicos e psicólogos como uma 

recreação dotada de valor educativo: “Por isso digo que a geração vindoura deverá ser 

treinada segundo um princípio novo fundado sobre o impulso criador da humanidade. (...) A 

escola deverá apresentar-se vivente e preparar-lhes o teatro de maneira que se encontrem 

prontas para o novo dia” (PATRI, 1938, p. 39); “O estudo, a leitura, as palestras, o teatro, o 

                                                
27 Vide reforma educacional de Gustavo Capanema, em que se instituiu a qualificação profissional em nível 
secundário.  
28 O documento de 13 folhas, com data de 29 de janeiro de 1971, assinado pelo conselheiro Erasmo de Freitas 
Nuzzi, encontra-se disponível para consulta no Laboratório de Informação e Memória do Departamento de Artes 
Cênicas da USP (LIM/CAC). Processo n. 494-70.  
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cinema, os passeios a lugares pitorescos constituem excelente recreação para o indivíduo que 

despende energia muscular” (LOTUFO, 1942, p. 32); “A hygiene alimentar do velho deve 

observar as seguintes regras: recreação do espírito com diversões leves, passeios, musica e 

teatro” (MENDONÇA, 1942, p. 44). 

O entendimento de que a atividade teatral serviria a propósitos higiênicos, tal como 

demonstrado pela Revista Educação Physica, nos foi inquietante. Quais seriam, portanto, as 

apropriações recíprocas entre o que se pretendeu ensinar com o ensino da atividade teatral e o 

ensino da educação física na escola?  

 

 

2.2  Atravessar a carne: os planos de ensino do CAC e da EAD 

 
Se observarmos, por exemplo, o ato de andar, veremos como é possível 
identificar características muito distintas de comportamento. Dependendo da 
relação que os pés normalmente estabelecem com o chão ao andar podemos 
expressar agressividade, dor, alegria ou até mesmo ausência (VIANNA, 
2005, p. 119). 

 
Klauss Vianna, considerado um dos primeiros preparadores corporais de atores e o 

responsável pela inserção da expressão corporal no teatro (SANTOS, 1994; TAVARES, 

2010), no livro A Dança (2005), exemplifica como uma simples ação cotidiana, como andar, é 

capaz de revelar a relação que mantemos com o “nosso corpo e tudo o mais que nos cerca” 

(VIANNA, 2005, p. 119).  

Verificou-se, a partir da leitura das fontes temáticas, que o andar foi um tema de aula 

recorrente entre os professores e preparadores corporais para atores:  “O caminhar é a forma 

mais usual de locomoção, e é a ela que o ator vai recorrer, na grande maioria das vezes, para 

expressão e condução do seu personagem no palco” (KEISERMAN, 1986, p. 187).  

 
Caminhar é um exercício aparentemente fácil, na medida em que caminhar 
todo mundo sabe. A dificuldade está em caminhar e olhar de maneira 
objetiva e apurada para o espaço em que se caminha, aliás a única maneira 
do aluno não se sentir andando bobamente, sem rumo nem prumo 
(KEISERMAN, 1986, p. 185).  

 

 A professora de mímica Chinita Ullman, da EAD, ensivana os alunos a andar:  

 

O Dr. Alfredo encontrava a Chinita e dizia: “Chinita, eu estou sentindo muita 
dificuldade nos alunos em andar”. Ela respondia: Deixa comigo, eu vou 
fazê-los andar”. E a aula seguinte era uma aula de andar. Então, ela pedia 
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que simplesmente andassem, que andassem como uma pessoa jovem, que 
andassem como uma menina, que andassem como um adolescente, que 
andassem como um adulto, que andassem como um velho… Enfim era uma 
aula inteira sobre andar (MATEOS apud GUIMARÃES, 2003, p. 133)29. 

 

O professor Alfredo não era o único a requisitar que Ullman ensinasse os alunos a 

andar. O escritor Mário de Andrade, ao ver um espetáculo de dança dirigido por ela, fez uma 

nota no jornal O diário de S.P., na qual destacou a contribuição desse tema pedagógico para o 

melhoramento dos comportamentos femininos:  

 
Nessa mistura brasileira de raças, era natural que as nossas moças nada 
apresentassem de característico no andar. Umas andam delicioso, outras 
horrendo. Mas no geral, a paulista não sabe andar. Eu estava pensando em 
tudo isso, enquanto os meus olhos gozaram o espetáculo encantador que a 
bailarina Kitty Bodenheim nos ofereceu ontem no Santana, com o concurso 
das suas alunas. Tudo era harmonia e malícia de movimentos. Possa Kitty 
Bodenheim com a sua companheira de escola Chinita Ullman, ensinarem as 
nossas moças a andar (ANDRADE apud GUIMARÃES, 2003, p. 133). 

 

O andar das moças, por sua vez, também foi alvo de preocupação de outras instâncias 

sociais interessadas no desenvolvimento psíquico e no aprimoramento da saúde da população. 

A Educação Physica publicou, nesse mesmo período, um artigo do eugenista americano 

Rubem Erskine, intitulado Andar com elegância, no qual fazem-se algumas recomendações, 

principalmente ao público feminino, sobre o melhor modo de portar-se durante o caminhar. O 

artigo chama a atenção por reapresentar algumas noções semelhantes às presentes nos 

discursos de preparadores corporais, como, por exemplo, a relação entre o movimento dos pés 

no chão e os aspectos da personalidade e do caráter:   

 
Se no cenário de uma cidade, tivéssemos a oportunidade de analisar física e 
psiquicamente os diversos tipos, classificados conforme o seu modo de 
andar, teríamos como resultado um dos estudos mais curiosos e 
interessantes. Poderíamos até reconhecer o avarento, negociante arruinado, 
homem apreensivo, a mulher abandonada por causa de alguma catástrofe 
espiritual, o jovem que inicia suas lides amorosas, a mocinha que com seus 
saltinhos primorosos está em galanteios com o vizinho que a observa 
meticulosamente, e, por fim, o homem que fala sozinho, o distraído 
inveterado que passa alheio ao ruído mundano e da sua população 
(ERSKINE, 1939, p. 20).  

 

Alguns pontos, em nossa análise, começaram a surgir a partir disso, evidenciando 

problemas. O primeiro é a ideia de que a pisada de alguém poderia servir como um 

                                                
29 O ex-aluno e ex-secretário da EAD, Geraldo Mateos, concedeu uma entrevista a Maria Claudia Alves 
Guimarães em abril de 2003.  
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instrumento para diagnosticar, nessa pessoa, a condição do “caráter, saúde e outros aspectos 

do ser humano”: “Cada um de nós possui sua nota característica, sua forma peculiar de 

caminhar, ora rigidamente, ora balanceando o corpo, uns com a cabeça mais erguida, outros 

movendo os braços como se foram remos” (ERSKINE, 1939, p. 19). Alguns preparadores 

corporais de teatro acreditam que o caminhar serve para interpretar aspectos da personalidade, 

não só da personagem, mas também do ator: “Existem pessoas que agridem o chão ao andar, 

algumas que acariciam e outras ainda que simplesmente estão distantes do chão, às vezes 

deixando transparecer uma relação de completo abandono” (VIANNA, 2005, p. 119); “Nas 

primeiras vezes em que se propõe um exercício que peça para o aluno a ação de caminhar, os 

passos são tímidos e a atitude é de constrangimento, o aluno se sente um perfeito idiota 

caminhando por uma sala de um lado para o outro, sem mais nada para fazer” (KEISERMAN, 

1986, p. 187); “Trata-se de nossa prima Eulália, que habitualmente caminha sem ritmo, 

obedecendo a uma aceleração inexplicável. Inexplicável sim, porque ela própria é incapaz de 

dar a razão de sua pressa, toda vez que lha solicitamos. É hábito das pessoas nervosas. São os 

que mais andam” (ERSKINE, 1939, p.20). Tais passagens evidenciam como o movimento 

dos pés ao caminhar se tornaram uma linguagem dos estados interiores da pessoa, que, a partir 

daí, poderia ser lida e interpretada por outra.  

Em segundo lugar, o problema de que o movimento também evidenciaria a condição 

da saúde física da pessoa: 
 
São todas as mulheres que deviam no lar conhecer as teorias do Taylorismo 
para evitarem os movimentos e as indas e vindas absolutamente inúteis. (...) 
Nas ocupações domésticas cumpre cuidar-se dessa linha impecável de bom 
controle dos músculos e da espinha dorsal, das mãos e do busto. Creando um 
bom hábito diário consegue-se evitar também as posições de envelhecimento 
prematuro nas pessoas que perdem toda a sua elegância nos afazeres 
domésticos. não há motivos para que se atente não somente contra a 
elegância, mas ainda contra a saúde (ERSKINE, 1939, p. 20). 
 
 
Certa vez dei um curso para um grupo de senhoras que pareciam se 
interessar apenas pela vida doméstica. (...) pedi que repetissem os 
movimentos que costumavam fazer ao limpar a casa, procurando observar a 
maneira como se moviam. A partir daí sugeri que procurassem tornar os 
movimentos o mais agradável possível, mais conscientes, mais simples. Só 
mesmo com esse tipo de exercício essas senhoras passaram a perceber como 
se relacionavam mal consigo mesmas e de que forma poderiam melhorar 
essa relação do dia-a-dia (VIANNA, 2005, p. 121 e 122). 

 

 Como o corpo revelaria aspectos da personalidade e abrigaria hábitos cotidianos que 

supostamente fazem mal à saúde, o equilíbrio da saúde mental e física poderia ser conquistado 
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por meio de uma educação corporal que ensinasse as pessoas a se autoperceberem e 

autocontrolarem. Ou seja, o exercício não consistiria em simplesmente andar de qualquer 

modo, mas tomar a si próprio como objeto de análise; seria necessário que a pessoa, entre um 

gesto e outro, traçasse um diagnóstico de seu estado e, dessa forma, melhoraria a qualidade de 

sua vida.   

A educação que os preparadores corporais de teatro passam a propor não é apenas uma 

correção postural, em que o professor ensinaria uma forma correta, mas uma educação que 

auxiliará o aluno, sobretudo, a analisar a si mesmo. Trata-se de exercícios de auto-observação 

para um processo de autorregulação, ou seja, para que o aluno consiga reorganizar sozinho o 

seu corpo em função daquilo que se considera mais saudável: 

 
Observando atentamente o meu andar, percebo a relação de apoio que tenho 
com o chão e como meu corpo atua em movimento. A minha maior ou 
menor liberdade de movimento ao andar vai, assim, tornando mais clara a 
relação de equilíbrio que costumo manter com o solo, o espaço, a gravidade 
e meu próprio corpo (VIANNA, 2005, p. 121). 
 
Caminhe pela sala toda, pelo meio dela, pelos seus cantos. Não ande atrás de 
ninguém, faça seu próprio caminho. Vasculhe a sala, descubra a linha das 
suas paredes, o material de que são feitas as portas e as janelas. Entre em 
contato com os outros objetos dentro da sala, vá até eles, olhe, toque, cheire. 
Olhe as pessoas a sua volta. Passe a considerá-las no seu caminho. Passe 
entre elas, vá atrás delas, cruze com elas de frente. Olhem uns para os outros. 
Respondam com sinceridade ao olhar de cada um. Mais adiante, no seu 
progresso, o aluno é capaz de caminhar, simplesmente, e sua sensação é a de 
envolvimento total com o impulso que gera seu caminhar, com o objetivo 
que o faz seguir em frente, caminhando (KEISERMAN, 1986, p. 187). 
 

Como uma criança que, ao chegar ao mundo, aprende a falar, apoiar-se sobre os dois 

pés, dar passos sem cair etc., a pessoa adulta também poderia aprender novamente a executar 

as mesmas ações básicas que aprendeu na infância, só que, agora, de modo mais adequado: 

 

O ator tem que (re) aprender tudo desde o começo: a andar, a olhar, a falar… 
essa (re)aprendizagem exige uma grande doação e entrega daquele que a ela 
se submete: treinamento intensivo e contínuo; disciplina férrea; grandes 
reservas físicas e nervosas; rigoroso preparo e controle da aparelhagem 
físico-vocal (JANUZELLI, 1984, p. 24). 

  

É necessário estudarmos o nosso porte afim de lhe corrigirmos os defeitos. 
Aprendamos de novo a caminhar, se preciso fôr. Observemos a forma como 
os outros andam, e como nós andamos. Ouçamos os conselhos do 
professores de educação física para melhorarmos o nosso porte  (ERSKINE, 
1939, p.57). 
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O ator precisa reaprender o que sempre fez natural e involuntariamente 
durante toda a sua infância, porque no palco não se sobrevive sem uma 
orquestra dos sentidos absolutamente afinada e harmoniosa. Vale dizer que 
na vida também, por isso, em geral, as pessoas mal sobrevivem, ou 
sobrevivem mal (KEISERMAN, 1986, p. 21). 

 

O ensino de uma autoconsciência do corpo foi uma novidade presente nas práticas 

corporais modernas, fossem elas pertencentes a um programa de educação física, fossem elas 

presentes em um programa de formação de atores.  

As atividades que deveriam compor uma educação física adequada às crianças, 

segundo Azevedo (1960), não poderiam visar um domínio técnico ou formal do movimento, 

mas, sobretudo, levar em consideração dois aspectos: um educativo, que ajudaria a 

“desenvolver a atenção, a prontidão no movimento, a coragem, a energia”, e outro para 

“beneficiar o corpo, corrigir as atitudes defeituosas, descongestionar o cérebro, ativar a 

circulação e obter a amplitude do peito. É o lado fisiológico ou propriamente higiênico” 

(AZEVEDO, 1960, p. 70).  

O movimento dos corpos foi posto sob uma nova ótica. Andar não seria mais uma 

ação de transportar o corpo de um lugar a outro, mas uma ação que tornaria visível, ao mesmo 

tempo em que aperfeiçoaria, a interioridade do corpo. Essa ótica sobre os corpos e seus 

movimentos teria entrado nos modos de racionalização da atividade física voltada ao ator 

como um dispositivo de formação de subjetividades, ao querer incutir novos padrões de 

comportamentos, como “o potencial de coragem e ousadia”, a “autoconfiança” e a 

“concentração” (AZEVEDO, 2008, p. 163), por exemplo. E também como um dispositivo 

médico capaz de fortalecer e imunizar o corpo, tal como afirma a ex-professora de Corpo e 

Movimento do CAC: “Margareth Kemeny, psicóloga e psiconeuroimunologista, disse que os 

atores têm mais células de defesa no organismo, favorecendo o sistema imunológico” 

(PINTO, 2002, p. 98). 

O treinamento corporal, portanto, tanto de atores como das crianças nas aulas de 

educação física, prevê duas funções: uma de dimensão psíquica, em que se é possível 

interpretar e manipular os pensamentos, o caráter, os sentimentos etc., e outra de dimensão 

corretiva dos males físicos que poderiam abalar a pessoa, sua saúde.  

 

* 

 

Nos primeiros anos da EAD, foi incluída, em sua grade curricular, uma disciplina 

chamada Esgrima. O criador da escola, Alfredo Mesquita, justificou a proposta por este 
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“esporte proporcionar ao ator maior agilidade, elegância nos gestos e desembaraço”, além de 

“atender a requisitos para a apresentação de peças de estilo clássico” (SILVA, 1989, p. 82). 

Décadas depois, o professor da disciplina definiria que o ensino dessa técnica ajudaria o aluno 

a “manter em atividade permanente seja a natureza espiritual, seja a natureza material de cada 

um, através de exercícios apelativos ao desenvolvimento do carácter, vontade, suficiência, 

cavalheirismo, espírito de luta e personalidade” (MATTOS, 1970).  

Hugo Mattos entrou na EAD por indicação de Chinitta em 1956, e, treze anos depois, 

sua disciplina foi excluída da matriz curricular da escola, após uma reunião realizada por 

artistas da classe teatral, em que se discutiu a qualificação profissional dos atores. Na ata da 

reunião, conta-se que a atriz e ex-aluna da EAD, Ruthinéa de Moraes, afirmara que a 

“Esgrima não deveria constar nem como sugestão para a Parte Diversificada, porque o 

aprendizado de uma técnica uma vez interrompido necessitará ser recomeçado novamente”30. 

A retirada da esgrima se justificou, no caso, por ser uma atividade mais de aprimoramento 

técnico do movimento. Por um lado, dizia-se que era possível incutir hábitos mais adequados 

por meio dessa atividade física, por outro, que ela seria um aprendizado formal. O mesmo tipo 

de crítica em relação à ineficiência da esgrima como atividade educativa foi encontrada no 

livro de Fernando de Azevedo, em que afirma ser ela uma atividade que mais estafa as 

crianças do que as auxilia; pois, segundo ele, a atividade física recomendável “não consiste, 

sobretudo, nestes exercícios de esgrima, na ginástica de aparelhos, como barra fixas etc. (...), 

que necessitam de uma atenção sustentada, um esfôrço cerebral incessante da parte dos que, 

para aprenderem, se exercitam” (AZEVEDO, 1960, p. 74).  

A prática que talvez mais tenha abrangido as dimensões psíquica e corretiva da 

atividade física foi a disciplina de Expressão Corporal, que entrou na matriz curricular da 

EAD em 1959 e, no CAC, em 1968. Os planos de ensino previam temas como o 

conhecimento da anatomia corporal, desenvolvimento de habilidades motoras, conhecimento 

do sistema nervoso, vencer bloqueios físicos e psíquicos, análise do esforço do movimento, 

medição de quantidade de energia empregada para realizar um movimento e adequação do 

uso dessa energia para evitar desperdício, divisão do movimento em qualidades espaciais e 

temporais, desinibição etc.  

Ao dispormos lado a lado o plano de ensino de uma mesma professora em momentos 

diferentes, pudemos identificar com mais nitidez o surgimento de um interesse em corrigir os 

hábitos prejudiciais à saúde do corpo e promover um conhecimento sobre os ossos, os 

                                                
30 USP-ECA-EAD: Ata de reunião com profissionais da classe teatral, realizada no dia 17/12/1979, às 20 horas.  
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músculos, a postura e o sistema nervoso, de um ponto de vista “correto”, com o estímulo à 

autopercepção. O plano de ensino de Expressão Corporal da EAD, do primeiro semestre do 

ano de 1970, escrito pela professora Yolanda Amadei, ensejava “dar ao aluno um 

conhecimento dos meios técnicos de conseguir o domínio físico necessário à expressividade 

corporal” (AMADEI, 1970, n.p.), por meio de exercícios como: 

 
Respiração: ampliação da capacidade pulmonar para exercício do fôlego na 
fala e coordenação de respiração e movimento; 2. Relaxamento: repouso, 
tensão e relaxamento muscular; 3. Lei da Gravidade: centro de gravidade, 
peso, leveza, impulso, quedas, equilíbrio e desequilíbrio; 4. Comunicação 
não verbal: expressividade das linhas no corpo e no espaço, dos ritmos e das 
dinâmicas (AMADEI, 1970, n.p.). 
 

Quatorze anos depois, a mesma professora passou a considerar, em seu plano de 

ensino, exercícios que promovessem: 

 

1. Conhecimento do modelo anatômico correto - esqueleto, musculatura, 
respiração, postura, sistema nervoso, etc; 2. Consciência da individualidade 
corporal: a) exercícios de auto-percepção; b) correção dos desvios 
prejudiciais - desbloqueio de tensões específicas; c) exercícios de observação 
mútua com e sem máscara neutra; 3. Fatores de Movimento (método Laban) 
(AMADEI, 1984, n.p). 

 

Dentre os planos de ensino do CAC, chamou-nos a atenção uma mudança 

considerável entre os de 1987 e 1988, na disciplina Expressão Corporal III. Se antes o 

objetivo da aula era aplicar técnicas físicas na montagem de um espetáculo, fosse “atual ou de 

outra época, exigindo um preparo particular”31, no ano seguinte estipulou-se, como objetivo, a 

“Pesquisa teórica e prática da arte do movimento com relação à arte (Dança e Teatro), ao 

trabalho, à vida cotidiana e à educação. O estudo da mímica como sensibilização intelectual, 

emocional e física”32. 

                                                
31 Programa da disciplina Expressão Corporal III, de 1987, disponível na secretaria de graduação da ECA.  
32 Programa da disciplina Expressão Corporal III, de 1988, disponível na secretaria de graduação da ECA. 
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A correção da postura fisica, desbloqueio de tensões, o desenvolvimento da 

coordenação motora, a análise do movimento a partir de parâmetros de peso, leveza, fluidez e 

ritmo aparecem também nos planos dessa disciplina para as turmas do primeiro e segundo 

semestres do curso: “O treinamento físico do ator, desenvolvimento do seu meio de expressão 

fundamental: seu próprio corpo. Mostrar ao aluno como conhecer e controlar seus músculos e 

seus movimentos físicos”33; 

Promover o conhecimento do corpo, do espaço, dos objetos no espaço. 
desenvolver o “corpo-palavra”; “corpo silêncio”; as dinâmicas de Rudolf 
Von Laban: elementos fundamentais da expressão corporal: Energia, Rítmo, 
Fluência; Relações do corpo com o espaço” cruz dimensional, planos, níveis, 
direções.34 

1. técnicas de relaxamento dinâmico; 2. Posturas; 3. Barreiras físicas; 4. 
Preconceitos físicos; 5. a coordenação; 6. a criação coletiva do movimento; 
7. a utilização da expressão corporal no teatro. 8. Princípios básicos de 
composição. 9. A improvisação utilizada como técnica para a composição. 
10. análise dos movimentos mais simples. 11. análise dos movimentos mais 
complexos. 12. a expressividade do movimento.35 

 
No início do corrente século, a proposta pedagógica do Departamento de Artes 

Cênicas da ECA passou por duas grandes reformulações: a primeira em 2006, na qual a 

disciplina de Expressão Corporal fora suprimida e, em seu lugar, incluiu-se uma disciplina 

denominada Corpo e Movimento. E a segunda em 2010, quando a disciplina de Corpo e 

Movimento foi retirada da grade, e incluiu-se outras duas: Poéticas do Corpo e da Voz, a ser 

desenvolvida nos três primeiros semestres do curso, e Poéticas do Gesto e da Palavra, a ser 

desenvolvida no quinto e sexto semestres do curso, junto com Dança Contemporânea I e II e 

Mímica. 

A Expressão Corporal, como uma técnica aplicável às Artes Cênicas, foi contestada 

pela professora doutora Maria Thais Lima Santos, do CAC. Santos apontou que a disciplina, 

fosse como técnica ou como movimento, apresentava dois problemas. O primeiro é que 

acabava culminando em um processo “espetacular de exibição, de histeria e de auto-satisfação 

narcisística. Dá margem a acreditar que se trata de manifestar exteriormente um eu íntimo já 

constituído e de extrair algum prazer do jogo, destituído de sentido, desse monstro 

                                                
33 Programas da disciplina Expressão Corporal I, de 1974 a 1988, disponíveis no Departamento de Teatro, 
Cinema, Rádio e Televisão (até 1986) e no Departamento de Artes Cênicas (a partir de 1985). 

34 Programas de Expressão Corporal I (1988-2000), disponíveis no Departamento de Artes Cênicas da USP. 
35 Programas de Expressão Corporal II (1988-2000), disponíveis no Departamento de Artes Cênicas da USP. 
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incomparável”, e o segundo por abranger uma variedade de elementos e técnicas, como 

dança, ioga, psicanálise e diversas terapias que não permitem analisar a expressão corporal 

“como corpo fechado de conhecimento” (SANTOS, 1994, p. 32).  

Consideração semelhante identificamos no documento redigido pelo professor doutor 

José Batista (Zebba) Dal Farra Martins, um dos idealizadores da nova disciplina, denominada 

Poéticas do Corpo e da Voz. Segundo Zebba, os termos expressão corporal e vocal tiveram 

sua importância num momento de repressão política, em que a voz dos artistas teria sido 

silenciada, então precisou-se expressar o que se pensava de outra forma: “Um corolário destas 

considerações é que expressão vocal e expressão corporal não se referem necessariamente à 

aprendizagem e ao ofício teatral, mas interessam ao cidadão como possibilidade de 

resistência, talvez” 36. Em suma, a noção de poéticas do corpo e da voz e poéticas do gesto 

seriam mais adequadas, uma vez que se conectariam mais exclusivamente ao ofício teatral, 

enquanto a noção de expressão desviaria o aluno e a aprendizagem do processo genuíno de 

criação. Além disso, não é legitimada como pertencente ao campo artístico, por sua origem se 

fundamentar como uma resposta ao momento político repressor da época.  

Tanto Zebba quanto Maria Thais identificam que o problema é a falta de um trabalho 

corporal específico para a linguagem teatral, cujo foco fosse o desempenho do aluno em cena, 

sem utilizar técnicas de outras áreas. O problema, a nosso ver, não é a ausência de uma 

técnica que sistematizasse uma preparação corporal genuinamente teatral.  Primeiro, porque a 

prática teatral, pela perspectiva crítica que adotamos, não pode ser considerada “um corpo 

fechado de conhecimentos”, como se o teatro fosse uma prática coesa e unificada, que teria 

atravessado os séculos mantendo uma essência “descoberta” com a modernidade. A ideia de 

que o teatro pode se constituir como “um corpo fechado de conhecimentos” acarreta algo 

mais do que “descobrir” a essência do que seria teatral: pode dar as regras que definem um 

conhecimento como pertencente ao campo teatral. Segundo, porque as disciplinas que 

substituíram a Expressão Corporal não provocaram um afrouxamento do interesse no 

aperfeiçoamento subjetivo e físico do aluno, pelo contrário, vê-se uma continuidade de 

objetivos e conteúdos, em relação à disciplina anterior, e uma sofisticação das técnicas de 

conhecimento do sujeito sobre ele mesmo:  
 
Compreender o corpo como fonte de expressão humana; - Reconhecer o 
corpo: sua anatomia, sua estrutura, forma e volume;- Despertando a pele: 

                                                
36 Trata-se de um texto não publicado, apresentado em um congresso pelo autor, na divulgação da proposta de 
reformulação do curso. Intitula-se De Expressão Vocal a Poéticas do Corpo e da Voz, um relato, e foi cedido 
pelo próprio autor para o desenvolvimento da pesquisa.  
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sensação e percepção; - Os apoios do corpo para impulsão do movimento; - 
Regulação e equilíbrio das tensões; - O corpo em movimento” ; Atenção, 
concentração: direcionar e manter a atenção como condição básica para a 
pesquisa e a expressão. Posições de controle. Estudos de movimento. 
Aspectos pedagógicos das relações entre corpo e movimento; Flexibilização 
do tônus corporal e aquisição elasticidade; - Domínio das relações peso e 
equilíbrio corporais; - Apropriação da seqüência das posições de controle; - 
Andar e domínio da leveza pelo transporte; - Ampliar o domínio do corpo 
em movimento com autonomia e responsabilidade; - Improvisar e criar 
frases de movimento; (...) aplicação da expressão no processo de treinamento 
físico do ator, visando a um maior conhecimento de seu próprio corpo e, 
como conseqüência, maior capacidade de utilização criativa. Tentativa de 
vencer resistências físicas e psíquicas que limitam o trabalho expressivo do 
ator.37  
 
(...) Descobrir, reconhecer e construir seus potenciais do corpo - sua 
anatomia, estrutura, forma e volume - e da voz, (...) estimular a percepção e 
amplificação dos espaços interiores do corpo e da voz; (...) estimular a 
flexibilização do tônus corporal e vocal para a aquisição de elasticidade;(...) 
dominar as relações entre peso e leveza, para o equilíbrio corporal e sua 
conexão com a voz; (...) Estimular os potenciais criativos do corpo e da 
palavra; (...) Fatores corpóreo-vocais: fisiológicos, energéticos e imagéticos; 
Preparação, ação e sustentação: criação de rotina coletiva;(...) (...) Potenciais 
do corpo cênico: dinâmicas e poéticas específicas. (...) Sustentação das salas 
de ar: superior, média e inferior; Impulso respiratório: costo-diafragmático-
abdominal; Ações da respiração: elástica, frenagem e impulso.38 
 

 Terceiro, porque afirma-se que o “desenvolvimento do corpo expressivo do 

profissional de teatro necessário para o trabalho de interpretação”39 envolve, entre outras 

coisas, reconhecer a estrutura óssea, dominar e regular o tônus muscular, conseguir equilibrar 

as tensões  do funcionamento do corpo, estudar as etapas do desenvolvimento do movimento, 

perceber o peso, equilíbrio e gravidade, os aspectos pedagógicos do movimento, os signos 

corporais, as correções posturais etc. Tais conhecimentos não necessariamente participam de 

uma natureza do trabalho de interpretação do profissional de teatro, e sim legitimam esses 

valores como os mais verdadeiros e mais aceitos. Ou seja, em algum momento, essas 

habilidades surgiram como importantes e necessárias para o desempenho do ator em cena, 

porém podemos começar a ver essas “necessidades” com uma certa desconfiança, e isso por 

alguns motivos.  

 Quando essas práticas de ensino corporais foram inseridas tanto nas grades 

curriculares quanto no processo de montagem de algum espetáculo, houve um incômodo por 

parte dos atores: 

                                                
37 Sistema Júpiter Web, da USP: ementas dos cursos CAC 0266; 0267; 0268 e 0273, ano de 2008.  
38 Disciplinas Poéticas do Corpo e da Voz I, II e III e Poéticas do Gesto e da Palavra I e II (JupiterWeb/USP). 
39 Ementas do curso 0273, de 2008 (JupiterWeb/USP).  
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Preparação de corpo e voz a gente nunca teve. Uma coisa que eu me lembro 
muito foi quando um amigo foi ver Salada Paulista e chegou para mim e 
disse “Mas que bárbaro você naquela hora de mordomo! Onde é que você 
aprendeu isso?” e eu fiquei assim, sabe? Que eu não aprendi em lugar 
nenhum. A formação que a gente teve nunca foi de aprender a andar, 
aprender a falar, aquela coisa de subir e descer a escada como rei e descer 
como um mendigo. Inclusive teve uma época que o Naum foi para a Bahia e 
veio uma mulher para substituir ele. Ela tentou dar umas coisas de expressão 
corporal pra gente e a gente caiu na maior gozação em cima dela. Aquela 
coisa de fazer flecha, fazer bola, fazer árvore, essas coisas… A gente 
malhava mesmo essas coisas (MORENO apud FERNANDES; MEICHES, 
1988, p. 152). 40 

 

O trabalho corporal desenvolvido pela primeira professora de Mímica e Ginática 

Rítmica da Escola de Arte Dramática, Chinita Ullman, à época não era “compreendido pelos 

alunos, passando muitas vezes desapercebido” (GUIMARÃES, 2003, p. 135): 

  
Durante dez anos que atuou na EAD, dirigiu apenas a montagem de uma 
peça: “O Negrinho do Pastoreio” (...) trabalho calcado na movimentação e 
no ritmo. (...) Embora se tratasse de uma peça de teatro, na qual também 
havia texto, ao que tudo indica esse trabalho não obteve muito êxito e 
tampouco foi valorizado pelos alunos que participaram da montagem, pois 
entre os cinco que participaram e que conseguimos contatar, nenhum deles 
se lembrava muito do espetáculo, tendo apenas na memória as peças 
principais, encenadas pelos professores de interpretação (GUIMARÃES, 
2003, p. 136). 

 

No ano de inauguração da EAD, as aulas de mímica consistiam numa explanação 

teórica da evolução da mímica desde a Antiguidade Clássica até o Modernismo, e era 

obrigatório o uso de paletó e gravata em todas as aulas. O uso de uma roupa adequada à 

atividade física começou a ser exigido em 1949, nas aulas de mímica, que começaram a ser 

práticas, deixando o conteúdo teórico de lado. A professora Chinita Ullman requisitou o uso 

de malhas e sapatilhas nas aulas e isso gerou “estranhamento e até mesmo uma certa 

resistência, por parte de alguns alunos, que até hoje se lembram de terem ido ao bairro da 

Liberdade especialmente para comprar malhas e sapatilhas, constrangidos em entrar na loja 

para comprar esses artigos” (GUIMARÃES, 2003, p. 132). Ademais, quando uma montagem 

da EAD requisitava um preparo corporal mais intenso, tipo uma coreografia, ela não era 

executada por atores, e sim pelos dançarinos da escola de dança de Chinita Ullman 

(GUIMARÃES, 2003).  

                                                
40 Entrevista de Carlos Moreno a Roberto Meiches.  
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É preciso dizer também que, quando as escolas de teatro foram inauguradas, 

privilegiava-se mais a formação cultural dos alunos que sua formação física e técnica. Se 

levarmos em conta como se constituiu a EAD nos primeiros decênios de sua abertura41, os 

alunos tinham aulas de francês logo no primeiro ano, sob a justificativa de que havia mais 

textos sobre teatro na língua francesa que portuguesa. Logo, tais aulas contribuíam com o 

enriquecimento cultural do aluno e serviam para o acompanhamento do conteúdo das aulas 

(SILVA, 1989). Além do francês, “Como prova irrefutável de que, para Alfredo Mesquita, a 

principal tarefa da Escola deveria ser a da formação cultural do novo ator, ele sempre usou de 

seus inúmeros e excelentes contatos para promover, paralelamente às aulas, palestras e 

seminários” (SILVA, 1989, p. 67). A disciplina de História do Teatro era eliminatória, ou 

seja, caso o aluno fosse reprovado, ele não poderia sequer prestar os exames das aulas de 

interpretação de Drama e Comédia, sendo impedido de continuar no curso (GUIMARÃES, 

2003) – isto não acontecia com as aulas de mímica ministradas por Chinita Ullman. Ou seja, a 

prática física era um pouco “desencaixada” na experiência escolar dos futuros atores.  

E, além disso, se considerarmos a primeira proposta de ensino teatral formulada um 

século antes no país, é possível detectar uma descontinuidade dessa visualização anátomo-

clínica do corpo dos alunos. Na proposta de abertura da Escola de Teatro enviada por João 

Caetano dos Santos ao imperador, determinava-se que a formação deveria durar dois anos e 

que haveria as seguintes aulas: três de gramática portuguesa e pronúncia; três de declamação; 

duas de música; uma de esgrima em todo período de formação. A respeito das aulas de 

Esgrima propostas por João Caetano dos Santos, seu autor faz apenas a seguinte 

consideração: “adestrar o ator no manuseio de armas em cena” (SANTOS, 1857, n.p.). O fato 

de figurar em seu quadro uma lição para ensinar o jovem a portar uma arma indica que 

deveria ser usual a representação de cenas que requisitavam armas, e que havia uma 

preocupação em dar ao ator um porte adequado para segurá-la em cena.  

No livro Lições Dramáticas (1956), publicado em 1861, João Caetano dos Santos 

sistematiza treze lições a serem compreendidas e praticadas por aqueles que se interessavam 

em praticar o ofício de ator.  No terceiro capítulo, há uma descrição mais precisa sobre os 

ensinamentos relacionados à fisicalidade dos atores, lição essa “muito essencial à arte”, uma 

vez que “os atores têm maior dificuldade, devendo ser o primeiro assunto no qual qualquer 

iniciante deve se instruir, antes mesmo da fala, porque antes de falar, assim que o ator sai da 

coxia, ele tem que exprimir, representar” (SANTOS, 1956, p. 20). O sentimento de cólera 

                                                
41 Na abertura da EAD, a grade curricular era composta pelas disciplinas de História do Teatro, Drama, 
Comédia, Dicção e Impostação de Voz, Mímica e Francês.  
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deve ser pintado por meio de um gesto “agitado, trêmulo, (...) pisar forte e decidido, e os 

braços vigorosos nos seus movimentos” (SANTOS, 1956, p. 20). Sobre o caminhar, somente 

indica que os atores devem andar “a passo firme, porém igual, moderado sem sacudir-se” 

(SANTOS, 1956, p. 22), tal como Kemble, um ator inglês:  

  
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. (...) quanto mais a ação tem de lenta e suave, tanto mais é 
graciosa e expressiva (SANTOS, 1956, p. 26).  

 

João Caetano ainda indica uma postura ereta ideal para a cena:  1. cuidado para não ser 

excessivamente ereto a ponto de ficar esticado, porque se torna anti natural, afetado e 

“desagradável aos olhos de todos” (SANTOS, 1956, p. 21); 2. Tomar cuidado para não deixar 

o tronco tão esticado a ponto de reduzir a mobilidade dos ombros; 3. Não manter-se o tempo 

todo “extremamente direito”, porque isso privaria o ator de “tomar mais espaço” nos 

momentos em que precisa parecer maior, superior aos outros, nos momentos em que precisa 

“aumentar a sua presença” (SANTOS, 1956, p. 20);  4. O alinhamento deve ser desfeito 

quando da representação de sentimentos, como a ternura, em que é preciso curvar-se. Pois se 

o ator mantiver o “peito e o estômago invariáveis”, isto é, o tronco reto, e curvar-se somente 

dobrando a coluna, ele terá de adaptar seu corpo, dobrando o joelho e abrindo as pernas, de tal 

modo que a forma final será semelhante a uma “estátua antiga do gladiador combatente” 

(SANTOS, 1956, p. 20). E complementa, indicando como, nesta postura ereta, deve-se manter 

os pés e os braços “como o homem é formado, ele está bem desenhado quando mantém-se 

sobre os pés, um pouco distantes um do outro e os braços posicionados onde o pêso os deixa” 

(SANTOS, 1956, p. 25). 

Ao final de suas recomendações, João Caetano sentencia: “Se tudo isto se praticar sem 

violência, a ação é perfeita e agradável” (SANTOS, 1956, p. 25). Para quem a ação deve ser 

perfeita e agradável? Quando se fala a respeito da postura do ator em cena, uma das cautelas 

a se ter é de não torná-la “desagradável aos olhos de todos”, de todos que assistem, ou seja, o 

público. Frisa-se que não se fala sobre ser agradável para aquele que faz (o ator), quem deve, 

aliás,  saber controlar  seus desejos e vontades durante a representação, segundo Santos.  

A partir desses apontamentos, pode-se concluir que o ensino de uma prática física 

intensa sobre a musculatura e a subjetividade dos alunos-atores foi se naturalizando como 

uma parte constitutiva do fazer teatral. Não se encontra na proposta de ensino de João 
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Caetano dos Santos o estímulo ao desenvolvimento do caráter ou à adequação da execução do 

movimento a parâmetros do que se considera saudável.   

O mesmo se pode notar nas aulas de Mímica, nos primeiros anos da EAD, em que os 

alunos eram estimulados a fazer:  

 
Expressões preliminares e espontâneas de um só aluno: raiva, cansaço, 
desconfiança, surpresa, indiferença, resignação, saudade, susto, ódio, amor, 
orgulho, humilhação, maldade, preocupação, etc. Modos de andar e sentar. 
Reações e atitudes em situações imaginárias: abalo físico, traição, desespero 
moral, êxtase, etc. Cenas mudas com mais de um aluno. Estudo de atitudes 
trágicas e observação de ritmo e cadência. Ensaio de três pantomimas: uma 
cena clássica, trágica; uma cena moderna, cômica; representação mímica do 
poema “Quadrilha” de Carlos Drummond de Andrade (GUIMARÃES, 2003, 
p. 128). 

 

Eram exercícios semelhantes aos que propôs João Caetano dos Santos, que 

estimulavam o aprendizado das formas de expressão dos sentimentos e das situações. Ainda 

que, nos planos das aulas de Mímica, constasse uma quantidade maior de exercícios e 

situações a serem experimentados. O aluno formaria uma espécie de repertório individual de 

expressões, posturas, poses e máscara facial, indicando medo, angústia, alegria, reações a 

situações imaginárias, como cenas cômicas de briga, de conquista, cenas de imitação de 

animais e de pessoas; também modos de andar, sentar, descer e subir escadas como um rei ou 

como um mendigo, desmaiar, usar e manusear capas em cena etc. Logo em seguida, o próprio 

Alfredo Mesquita começou a se incumbir desses exercícios em suas aulas de representação, e 

Chinita inaugurou uma nova disciplina, chamada Ginástica Rítmica/Rítmo, que entrou para a 

grade curricular em 1951.  

Até quando Mímica se tornou componente curricular do CAC em 199042,  já não se 

objetivava o aprendizado de formas e modos de andar ou subir escadas, mas valoriza-se o 

autoconhecimento do aluno sobre seu próprio corpo, de modo a adequar a tensão e o 

relaxamento, o peso e a economia do movimento43. Dos planos de 1990 até os atuais, 

formaliza-se a ideia de que a mímica não é uma técnica isolada, mas um trampolim para se 

desenvolver um corpo poético, por meio da consciência corporal: “A partir dos resultados da 

análise, pretendemos provar que a Mímica não é apenas uma técnica ilusória, mas uma 

                                                
42 De todas as escolas pesquisadas, somente o CAC oferece ainda essa disciplina em sua matriz curricular.  
43 Programa de Mímica I, de 1991 a 2000, disponível na secretaria de graduação da ECA. Material datilografado 
(não digitalizado); e, no JupiterWeb, 2013.  
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técnica completa de representação para o ator”44. O professor dessa disciplina desde a sua 

implementação, Eduardo Tessari Coutinho, foi considerado como um docente “com potencial 

inovador”, justamente por ter procurado embasar a aplicação da Mímica no Brasil em 

intersecção com a Dança, o Teatro, a Psicologia e áreas complementares45. Seus alunos teriam 

avaliado positivamente, representados por um depoimento que diz: “foi muito importante para 

mim, porque deixou de ser apenas um processo de aula e tornou-se um processo de vida, de 

auto-conhecimento e auto-observação”46. Trata-se de um deslocamento significativo, em 

apenas 40 anos, de uma mesma técnica corporal.  

 As aulas de Ginástica Rítmica/Rítmo de Chinita Ullman destinavam-se ao 

aprimoramento das habilidades físicas, tais como “exercícios de coordenação motora, de 

respiração, conscientização sobre as diversas partes do corpo (cabeça, pescoço, braços, pernas 

etc.), de flexibilidade, noções espaciais, saltos, quedas, balanceamento, etc” (GUIMARÃES, 

2003, p. 132). Pelo que foi possível analisar, a partir de entrevista de Assunta Perez e Geraldo 

Mateos, concedida em março de 2003, dizia respeito à execução de movimentos sem a 

preocupação com a mimetização de um sentimento, como acontecia na outra matéria: 

 
Eram exercícios de movimentação corporal, entende? Ritmados. (...) era algo 
como dobrar-se, levantar-se, agitar-se, virar-se, entende? Era um movimento 
contínuo, que não devia ser interrompido. (...) Ela ia batendo. Ela dava o 
sincopado do movimento, através desses atabaques. Ela aumentava a 
velocidade, ou então ela alentava, mas sempre pedindo que o movimento 
fosse contínuo. Esse era o principal objetivo, que o corpo se movimentasse, 
não de uma forma geométrica, mas ondulante, entende? Nós tínhamos que 
ter maleabilidade para isso. Fora isso havia alguns exercícios de dança, ou 
pelo menos alguns movimentos de dança, de ponta do pé, de estiramento, de 
alguma coisa de dança (PEREZ apud GUIMARÃES, 2003, p.135). 

  

Era uma coisa oriental: você ficava imóvel e a cabeça girava. E a gente 
perguntava: “como é que a cabeça da Chinita chegou ali?”. Na prática, 
sentíamos necessidade de tudo aquilo: olhar para a esquerda, olhar para a 
direita. “Forme este movimento mímico: olhar para a esquerda, olhar para a 
direita. Normal.” E repetia uma vez, duas, dez vezes. “olhe para a esquerda, 
mais para a esquerda. Não mexa os olhos”. Essa espécie de exercício nascia 
inclusive no momento. Havia muito exercício de mão: pegar objetos, largar 
objetos (MATEOS apud GUIMARÃES, 2003, p.135). 

                                                
44 Escola de Comunicações e Artes; Depto de Artes Cênicas - parecer do Conselho do Departamento; natureza 
do expediente: Renovação de Contrato do Professor Eduardo Tessari Coutinho. 07/12/1992. Autor: Eduardo 
Tessari Coutinho. Disponível no Centro de Documentação Teatral.  
45 Escola de Comunicações e Artes; Depto de Artes Cênicas - parecer do Conselho do Departamento; natureza 
do expediente: Renovação de Contrato do Professor Eduardo Tessari Coutinho. 07/12/1992. Autor: Prof. Dr. 
José Eduardo Vendramini. Disponível no Centro de Documentação Teatral.  
46  Escola de Comunicações e Artes; Depto de Artes Cênicas - parecer do Conselho do Departamento; natureza 
do expediente: Renovação de Contrato do Professor Eduardo Tessari Coutinho. 07/12/1992. Autor do 
documento: Fabio Cintra. Depoimento de aluno desconhecido. Disponível no Centro de Documentação Teatral. 
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Em 1959, Ullman saiu da EAD e foi substituída por Aida Slon, que inaugurou a 

disciplina de Expressão Corporal na escola, existente até hoje, junto com Dança. Guimarães 

(2003) e Silva (1989) afirmam que, apesar de Ullman não ter inaugurado aquela matéria, foi 

ela quem forneceu as bases para sua implementação na escola. Como vimos, a Expressão 

Corporal foi uma disciplina em que os valores higiênicos da atividade física estavam mais 

presentes, promovendo a consciência dos hábitos saudáveis, da correção postural, do bom uso 

da respiração, do domínio da estrutura anatômica e controle dos músculos, entre outras coisas.  

Uma informação que não pode passar despercebida é que, quando a Expressão 

Corporal entrou para a grade curricular da EAD, a carga horária das aulas de treinamento 

físico, que era de 153 horas, passou para 300. Ou seja, percebe-se uma maior atenção para o 

ensino da atividade física na escola.  

No CAC, algo semelhante também aconteceu em relação à necessidade de se destinar 

mais tempo para a formação corporal dos alunos. Nos treze primeiros anos de existência do 

Bacharelado em Interpretação Teatral da Universidade de São Paulo, a disciplina que havia 

para o treinamento corporal era Expressão Corporal, dividida em Expressão Corporal I e 

Expressão Corporal II, as quais eram ministradas no quinto e sexto semestres do curso e 

totalizavam a carga horária de 120 horas (5% do curso). Em 1987, incluiu-se a disciplina 

Técnicas de Dança I e II, acrescentando mais 120 horas de treinamento físico ao curso, até 

que, em 1989, a carga horária de preparo físico, que era de 240 horas, duplicou, ocupando 

12% da carga horária total, com o acréscimo de Expressão Corporal III e Mímica I e II. 

Naquele ponto, as aulas eram melhor distribuídas ao longo do curso: do primeiro ao sexto 

semestres, havia ao menos uma aula por semana de treinamento físico. Com o passar dos 

anos, esses dados continuaram a aumentar: em 1999, a carga horária destinada para o preparo 

físico dos estudantes já correspondia a 25% do curso: as aulas de Expressão Corporal 

somavam 180 horas com o acréscimo de Expressão Corporal V, as aulas de Dança 

aumentaram de 120 para 240 horas e as aulas de Mímica se mantiveram em 120 horas. Do 

primeiro ao último semestre do curso, a regularidade das aulas aconteciam de uma a três 

vezes por semana. De 1968 aos anos 2000, notou-se um aumento da necessidade de se ter 

mais tempo para trabalhar o corpo do aluno-artista, aumentando para 540 horas o que 

inicialmente restringia-se a 120, além da inclusão de um leque maior de práticas físicas.  
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Hoje em dia, tanto no CAC quanto na EAD, o ensino da atividade física constitui 25% 

a 30% da carga total. Fizemos um breve mapeamento de outros cursos superiores e técnicos47 

de Artes Cênicas, a fim de identificar se essa importância dada às atividades físicas se repete e 

se as disciplinas também se assemelham às que na EAD e no CAC são oferecidas. Nos cursos 

técnicos, predomina-se o ensino de Expressão Corporal, com exceção de duas escolas, que 

ministram, em seu lugar, as matérias Técnicas Corporais48 e Estudos do Movimento e 

Práticas Corporais e Vocais para Produção de Espetáculos49, que ocupam de 15% a 20% da 

grade horária total. Em todos os planos, manifesta-se um tipo de conhecimento que penetra 

tanto na carne como na psiquê dos alunos, por meio do ensino da estrutura anátomo-

fisiológica do corpo, das articulações, e sua importância na realização de movimentos e 

gestos, de técnicas de respiração, tensão e relaxamento; de ações básicas do esforço e 

movimento e do aprimoramento dos sentidos, da percepção e da visão de mundo.  

 Nos cursos superiores, dissemina-se uma variedade maior de disciplinas: Expressão 

Corporal, Técnicas Corporais, Estudos do Movimento, Consciência Corporal, Ateliê de 

Corpo e Voz, Técnicas Circenses, Corpo-voz, Técnicas Corpóreas: Luta, Corpo e 

Teatralidades Brasileiras, Linguagem da Ação Cênica, Princípios da Ação Cênica, 

Linguagem da Ação Cênicas, Poéticas do Corpo e da Voz, Técnicas Corpóreas; 

Sensibilização à memória corporal, Oficina de experimentação corporal, Contato 

Improvisação e estudos sobre o corpo, Laboratório de ações físicas, Oficina de expressão 

corporal III e Dança Butoh. Os cursos superiores dedicam, em média, de 20% a 30% da grade 

horária para essas disciplinas, as quais apresentam um vocabulário mais extenso e um 

interesse mais detalhado sobre a subjetividade dos alunos, visando tanto a sua saúde física - a 

partir do conhecimento das estruturas anatômicas, da reeducação do movimento, da 

consciência e da mudança de hábitos corporais - quanto mental, a partir de uma idéia de 

consciência sobre si mesmo, e o desenvolvimento da individualidade por meio da prática 

corporal.  

À luz do que foi exposto, podemos concluir que o deslocamento de um olhar que antes 

repousava sobre a superfície do corpo começou a investir sobre o invisível, sobre o que estaria 

do lado de dentro da pele. Então, o corpo se tornou uma aurora a partir de onde floresceria o 

                                                
47 As universidades em questão são: Faculdade Paulista de Artes (SP); Universidade Estadual Paulista (UNESP); 
Anhembi Morumbi; Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP); Os cursos profissisonalizantes são: Escola de Atores Célia Helena; Incenna Escola de Teatro e 
Televisão (SP); Senac (SP); Fundação das Artes (São Caetano-SP); ETEC de Artes (SP); Oficina de atores 
Nilton Travessos (SP) e Escola de Teatro Martins Pena (RJ).  
48 Escola de Teatro Célia Helena. 
49 ETEC de Artes. 
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indivíduo com suas características. Um corpo que seria o abrigo de biografias, de memórias, 

de personalidades, de identidades, de patologias, de normalidades, de civilidade, de prazer, de 

virtudes, de crimes, de ajustamentos e desajustamentos, de eficiência, de sanidade, de energia, 

de robustez, de ego, de super-ego, do inconsciente, da culpa, dos delírios, da impaciência, das 

atitudes, das vivências, das experiências, da percepção, da inteligência, dos medos, das dores, 

dos sentimentos, dos movimentos, da imaginação, dos sonhos, dos pesadelos, da loucura, da 

salubridade, do amadurecimento, do pessoal, do íntimo.  

O corpo poderia falar, poderia revelar algo sobre a personalidade, o ânimo ou o caráter 

por meio de um simples gesto ou de uma ação corriqueira como caminhar, por exemplo. O 

corpo poderia ser esse cartão de visitas que fala por si só, que demonstra por ele mesmo 

aquilo que a boca não consegue falar, uma tela de leitura do mundo interior: “Antevejo a 

possibilidade de ter sucesso em minha comunicação com você, pois você poderá ver no corpo 

o que gostaria de lhe contar” (VITIELLO, 2012, p. 69);  

 

Através de uma ação física, como levantar-se de uma cadeira, você pode me 
conduzir imediatamente ao centro da tua vida interior. Eu saberei 
imediatamente quem e o que você é, o que te faz feliz ou infeliz 
(STANISLAVSKI, 1980, p. 155 apud GOMES, 2005, p. 44). 

 
Por isso talvez essa ênfase demasiada na conscientização corporal, no 
confronto com o eu (ou da imagem que dele temos) com a imagem que 
apresentamos à leitura do outro que nos observa, na qual transparecem 
verdades e velhas tristezas que só nosso corpo é capaz de tão fielmente 
gravar (AZEVEDO, 2008, p. 140).  

 

A professora titular do Curso de Dança da Universidade Anhembi Morumbi, a respeito 

da disciplina que ministra, chamada Ateliê Somático, enfatiza que a função do preparador 

corporal é "Perscrutar uma investigação da interioridade do corpo, compreendida como lugar 

no  qual  a  subjetividade  está  encarnada  na  fisicalidade" (COSTAS, 2011, p. 6).  

 
O estudo da terapia corporal nos mostra, nas várias linhas abordadas, que 
nossa história individual deixa marcas profundas e, na maioria das vezes, 
inconscientes, a começar pela postura. Musculatura contraída, onde a energia 
estagnada impede o livre fluxo energético; articulações como que soldadas, 
pés que realmente não sabem pisar, joelhos que não conhecem sua 
importância, ombros que permanecem erguidos, como num susto constante, 
cabeça fora do lugar e pescoço curto são qual um esboço inacabado de um 
ser humano que, ao defender-se contra a dor, viu-se obrigado a se fechar para 
a vida e sua carga de prazer (AZEVEDO, 2008, p. 123). 
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Visto isso, a prática corporal no contexto do ensino teatral parece ter se tornado um 

espaço privilegiado de aperfeiçoamento da vida biológica e mental, a partir do momento em 

que o ensino de teatro começou a se institucionalizar. O fato da escola de teatro se preocupar 

em formar atores conscientes do uso que fazem de seu corpo, que saibam usá-lo de maneira a 

não desperdiçar muita energia, a não ofender a sua saúde, a também, por meio da atividade 

física, querer desenvolver a personalidade e o caráter do ator, pode ter uma condição de 

emergência distante do que a história recorrente do teatro conta.  

Corre pela historiografia teatral – como se vê em Brito (2011) e Faria e Guinsburg 

(2013) – a ideia de que as modernas escolas de teatro teriam se originado nas práticas de 

transmissão de conhecimento presentes nas corporações de ofício medievais: 
 

A forma mais antiga de transmissão dos conhecimentos necessários à arte do 
palco é a artesanal, ou seja, aquela que acontece entre um mestre e seu 
aprendiz no dia a dia da prática do ofício. Era assim que acontecia, por 
exemplo, nas companhias de Commedia dell’arte, lá no Renascimento 
italiano, onde a técnica de atuação era transmitida de pai para filho. Esse 
modelo costuma ser comparado às corporações de ofício medievais, ou 
guildas, pelas semelhanças existentes entre eles (BRITO, 2011, p. 13). 

 

 Contudo, alguns estudos de historiadores da educação, há um tempo, já abandonaram 

a ideia de que a instituição escolar de massa se assemelha às práticas artesanais de 

transmissão de saberes, evidenciando a escola como um fenômeno ligado aos problemas de 

governo que surgem com os Estados Modernos:  

  
Segundo sabemos, cada sociedade, conforme as suas possibilidades, 
procurou formas de transmitir às gerações mais novas aqueles elementos da 
cultura que lhes seriam necessários para viver bem e viver com outros. Em 
cada caso configurou-se um conjunto de rituais e conteúdos - culturais, 
morais, políticos etc. - para levar a cabo essa função, possibilitando modos 
mais ou menos institucionalizados de transmissão nas diferentes culturas. 
Esses modos, ainda que possam ser pensados como uma condição de 
possibilidade para as instituições escolares modernas, não são seu 
antecedente direto. Como bem mostrou a historiografia da educação das 
últimas décadas, a escola moderna emergiu na Europa dos séculos XVI e 
XVII como uma peça-chave do governamento disciplinar da população que 
se organizou nesse momento e que encontrou nas práticas de polícia sua 
melhor expressão (MARIN-DÌAZ; PARRA, 2015, p. 409). 

 

Assim como as escolas normais se tornaram não uma mera ferramenta de governo, 

mas o seu próprio modus operandi, as escolas de teatro teriam tomado emprestado as mesmas 

estratégias, táticas, ordenamento e discursos. Pois, no momento em que “a educação 

ingressara definitivamente na agenda das preocupações sociais, sendo objeto de soluções 
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variadas para atender a uma população heterogênea que precisava ser minimamente educada e 

disciplinada” (GONDRA, 2008, p. 11), no meio teatral, no mesmo momento, começou a 

circular a necessidade de se abrir escolas de teatro:  

 

Para deante! Já que se começou, conclua-se não esquecendo uma só das 
faces do problema. É necessario formar uma escola de actores. Transfira-se 
para o S. Pedro, quando lá estiver o Theatro Brasileiro, a Escola Dramática. 
Os alumnos da arte scenica precisam estar em contacto com os mestres do 
tablado, assistindo uma por uma das modalidades da pratica (CORREA, 
1920, p. 2). 

 

Pelo menos quatro instâncias heterogêneas – Teatro, Escola, Medicina e Estado – 

estariam, por fim, ligadas a um mesmo projeto civilizatório.  
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3   DO QUE O CORPO É CAPAZ 
 
Corpo, necessito confiar mais em você, para “aprender a aprender” com e 
através da percepção do que você é, porque já está tudo aí, em latência. 
Aprender novos caminhos e respostas inéditas mesmo para o que já é 
conhecido, de modo a inaugurar uma mudança dinâmica no comportamento 
(VITIELLO, 2012, p. 73). 

  

 Ao longo da pesquisa, deflagramos a presença de dois fatores na constituição das 

práticas de formação corporal do ator. O primeiro foi a participação de práticas da dança 

moderna como subsídio teórico-prático para o que se elaborou nas metodologias de ensino. O 

segundo foi o uso das teorias científicas da psicologia como forma de legitimar as práticas e 

os pensamentos sobre o corpo que estavam sendo desenvolvidos. O problema é que a defesa 

da atividade física higienista também defendeu a atividade da dança moderna como ideal para 

se educar os corpos das crianças, e valeu-se das mesmas teorias científicas para fundamentar 

como o movimento consegue alterar os padrões mentais dos indivíduos, proporcionando uma 

mudança em seus comportamentos. A ideia de que este corpo “encarnado de uma 

subjetividade” poderia, por sua vez, desfazer “os hábitos nefastos” (VITIELLO, 2012, p. 73 e 

transformar o modo de alguém se comportar, pensar, perceber o mundo à sua volta e aumentar 

a consciência de si mesmo teria se tornado recorrente, tanto no teatro quanto na educação 

física, a partir de apropriações recíprocas dos discursos da dança moderna e de teorias da 

psicologia.  

 

 

3.1  Apropriações de discursos da dança moderna 

 
É na dança que podemos apreender  de  maneira mais clara a qualidade 
própria às novas imagens corporais  pós-dramáticas, à  medida  que  nela a 
formulação do sentido dá lugar a vazão de energia, sendo menos uma 
articulação mediada que um  fluxo  corpóreo  ligado  a  uma  ação  física 
(BELLONI, 2008, p. 214); 

  
Danse! ajude-se com movimentos amplos, eleve-se sobre o solo e siga sua 
inspiração. Dobre seu corpo, endureça-o, abra amplamente os braços, levante 
os joelhos. Em uma palavra, peça a seu corpo o máximo de vôo, para exigir 
o movimento completo das mínimas contrações musculares. Sem embargo, 
siga com todo o rigor o compasso do trilho que haja escolhido: seja lenta, ou 
apresse os passos consoante a cadência e o pensamento do autor (SAÚDE, 
1941, p. 30 e 31).  
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Santos (1994), professora do CAC, afirma que uma uma das contribuições dos grupos 

de teatro brasileiros da década de 1970 para o “avanço” da linguagem cênica foi o ingresso de 

uma nova figura nos processos de criação: uma pessoa com expertise em práticas corporais, 

que trabalharia junto com o encenador, de modo a treinar o corpo dos atores: 
 

Um outro dado de convergência nessas experiências é a valorização da 
preparação corporal dos atores. Todos os espetáculos contam em sua ficha 
técnica com um especialista do trabalho corporal. Cabia a ele 
instrumentalizar os atores, liberando-os fisicamente, para empreenderem 
uma criação que não se apóia, como na representação tradicional, apenas na 
palavra (SANTOS, 1994, p. 201). 

 

  Klauss Vianna, Maria Esther Stockler, Yolanda Amadei, entre outros, são alguns 

nomes que compuseram as fichas técnicas de espetáculos como preparadores corporais. Em 

sua maioria, eram profissionais com formação em dança:  
 
A presença de Klauss Vianna que, a princípio, os auxiliava a adquirir uma 
melhor resistência física, se tornou fundamental durante o processo. Klauss 
Vianna, bailarino e professor com enorme conhecimento de anatomia, 
procurará em primeiro lugar desenvolver uma percepção corporal individual 
e uma série de exercícios físicos que possibilitassem uma reorganização da 
postura. E então, associado ao processo de estruturação das cenas e das ações 
dos atores, realizava um minucioso trabalho de limpeza (SANTOS, 1994, p. 
260). 

 
Ao examinar quais requisitos os professores das disciplinas de preparação corporal 

preenchiam para ocupar o cargo de docentes, percebeu-se que a primeira geração de 

professores de corpo para atores era, em sua maioria, advinda da dança moderna ou egressos 

do curso de Educação Física. Este dado também foi observado por Paulina Caon (1998), em 

seu texto sobre a história do departamento de Artes Cênicas da USP: 

 
Podemos observar, até 1973, um quadro docente composto basicamente por 
professores com formação acadêmica. Neste contexto identificamos 
professores que se graduaram no geral na área de humanidades, como direito 
e letras, e tiveram contato prático com o teatro em organizações 
independentes; os professores da área vocal e corporal vieram também no 
geral de áreas como música, fonoaudiologia e educação física (CAON, 1998, 
p. 59). 

Os professores de esgrima da EAD, Hugo Matos e Carlos Cotrim50, eram formados em 

Educação Física. O primeiro se graduou na Escola de Educação Física da Força Pública do 

                                                
50 Cotrim, na verdade, ficou apenas um ano como professor da Escola.  
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Estado e o segundo, na Escola de Educação Física do Exército Brasileiro.  A atual professora 

de dança do CAC, Helena Bastos, contratada em 2000, também é formada em Educação 

Física pela Universidade Gama Filho, além de ser mestra e doutora em Comunicação e 

Semiótica na PUC/SP. 

As professoras que provinham da dança estudaram ou trabalharam com os ícones da 

dança moderna europeia, sendo possível afirmar que a dança moderna foi uma das técnicas 

principais que compuseram as práticas de preparação corporal de atores. Num segundo 

momento, esses cargos também começaram a ser ocupados por alunos egressos dos cursos 

superiores em Artes Cênicas, com alguma especialização em dança ou terapias corporais da 

educação somática.  

A primeira professora de preparação corporal da EAD, Chinita Ullman, tinha 

formação em dança moderna. Havia estudado com a dançarina alemã Mary Wigman, em sua 

escola Wigman Schule Dresden, durante 6 anos, a partir de 1920. De volta ao Brasil, quando 

foi convidada por Alfredo Mesquita para dar aulas na EAD, ela não tinha nenhuma 

experiência de trabalho corporal com atores, somente com bailarinos: “Embora Chinita 

Ullman tivesse um envolvimento com o teatro desde a década de 1930, na verdade não 

podemos dizer que ela tivesse experiência no trabalho de preparação corporal para ator” 

(GUIMARÃES, 2003, p. 127). Ao longo da sua experiência com formação de atores, a 

professora Ullman foi sistematizando o que poderia se constituir como conteúdo das aulas de 

preparação corporal para atores (GUIMARÃES, 2003; SILVA, 1989). 

 Ullman ficara na EAD de 1948 a 1959. As professoras que a sucederam: Aída Slon, 

Elizabeth Eagles, Gilda Muller e Dorothy Leiner também tinham a carreira de dançarinas 

consolidadas quando ingressaram na EAD. Aída Slon, nascida na Argentina, formou-se na 

Escola de Mme. Smirnova e Boris Romanoff e na Escola Nacional de Dança; foi contratada 

em 1957 pelo Teatro de Cultura Artística de São Paulo, para coreografar os espetáculos da 

associação. Elizabeth Eagles, além de ter estudado balé moderno com Martha Grahanm, 

também se formou em Terapia Ocupacional na Universidade de Toronto, no Canadá, tendo 

trabalhado como assessora de terapia ocupacional da Organização Mundial de Saúde 

(OMS/ONU). Gilda Muller cursou a Escola de Bailados do Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro, onde foi bailarina do corpo de baile (SILVA, 1989). As três professoras permanecem 

na escola durante os anos 1960, pois, em 1970, entrariam as professoras Dorothy Leiner e 

Yolanda Amadei.  

A esta altura, a EAD já era um instituto anexo ao CAC, e parte do professorado já 

tinha alguma formação em teatro. Como o caso de Leiner, que, além de ser formada em balé 
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moderno, também foi aluna da EAD. Já Yolanda Amadei teve um percurso um pouco 

diferente de suas antecessoras: formada em secretariado, foi procurar aulas de balé clássico 

com uma idade já avançada. Começou a frequentar curso de dança moderna baseado nos 

princípios do coreógrafo húngaro Rudolf von Laban, ministrado pela polonesa Yanka Rudzka, 

em 1956, e especializou-se, a partir de então, no método Laban. Quando entrou na EAD, a 

convite do professor Alfredo Mesquita, já contava com experiência docente; havia sido 

professora de preparação corporal na Escola de Teatro da Universidade Federal do Pará, em 

Belém, por três anos, e preparadora corporal de atores junto a Maria Esther Stockler, no Rio 

de Janeiro, para o Grupo Sonda (SCIALOM, 2009). 

Um fator importante para a mudança do perfil dos preparadores corporais foi a vinda 

da húngara Maria Duschenes para São Paulo, na década de 1940, que havia estudado dança 

nas bases de Jacques Dalcroze, e foi discípula de Laban no Laban Center of Movement, na 

Hungria. Maria Duschenes é considerada uma das principais disseminadoras do sistema 

Laban nas artes cênicas no Brasil (GUIMARÃES, 2003; SANTOS, 1994; SCIALOM, 2009), 

tendo formado diversos bailarinos, atores e professores de dança e teatro, entre elas as 

professoras de expressão corporal Dorothy Leiner e Yolanda Amadei: “Eu peguei uma fase da 

Dona Maria na qual ela ensinava o Método Laban sempre na base, que é o que eu depois 

aprendi a fazer também(...) (AMADEI apud SCIALOM, 2009. p. 218). A primeira ocorrência 

de Laban nos planos de ensino da EAD foi nos redigidos em 1970 por Yolanda Amadei: “Na 

prática fui descobrindo o que precisava, o que podia ser feito, como lidar com as dificuldades 

(...) eu fazia os meus currículos, fazia o que me dava na telha, se não dava certo, mudava… 

fiz muita experiência” (AMADEI apud SCIALOM, 2009, p. 220). A partir de então, o sistema 

Laban aparece em todos os planos de ensino, tanto do CAC como da EAD.  

Yolanda Amadei, além de ser professora da EAD, deu aula no CAC nos primeiros 

anos do bacharelado, pois o primeiro concurso que abriu para a disciplina de Expressão 

Corporal não pôde ser realizado por falta de candidatos. Em 1977, Jurandy Wildhagen 

Figueira, conhecida como Jura Otero, foi contratada pelo departamento como professora 

especialista, porque não tinha curso superior. Era bailarina clássica, estudou a dança moderna 

de Martha Graham, Flamenco, Danças Folclóricas Brasileiras. Depois que se tornou 

professora do CAC, dedicou-se também ao estudo da psicologia e psicanálise, especializando-

se em Wilhelm Reich e Bioenergética, o que fez com que, além das aulas de Expressão 

Corporal, assumisse a disciplina de Dança e inaugurasse a de Psicologia do Teatro. Sua 

sucessora foi a ex-aluna do departamento, Karen Astrid Muller Pinto, especializada na terapia 

corporal Eutonia e com estudos em Laban, para ministrar a disciplina de Expressão Corporal.  
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O atual cargo de professora de Poéticas do corpo e da voz/ Poéticas do gesto e da 

palavra é preenchido pela professora doutora Sayonara Pereira, bailarina de formação, que 

cursou Pedagogia da Dança, em Colônia (Alemanha). E o de Expressão Corporal, na EAD, 

pela bailarina Ana Maria Andrade Spyer, que se aposentou em 2010, especialista do método  

Existe alguns modos de estudar os sujeitos que se ocupam de educar os outros corpos. 

Um modo comum é primeiro estudar a sua biografia, tentando explicar as suas escolhas, como 

se fossem a “manifestação, majestosamente desenvolvida, de um sujeito que pensa e conhece 

o que diz” (FOUCAULT, 2012, p. 66). Outro, tal como propõe Foucault (2012), é analisar 

como pessoas que possuíam determinados conhecimentos puderam ser entendidas como as 

mais aptas a ocupar uma função institucional, restringindo o que circula sobre o tema a um 

grupo então seleto de profissionais. Não mais todos, nem qualquer um. Aqueles que tratam a 

formação do corpo dos atores são pessoas que tinham um domínio de uma técnica corporal, 

fosse ela educação física ou dança, ou que se formaram em teatro, mas se especializaram em 

alguma técnica somática.   

Por isso, cabe agora visualizar como a dança moderna foi apropriada não só pelos 

discursos de preparação corporal de atores, mas como também ela aparece nos discursos 

voltados à educação higiênica das crianças no início do século XX. Concluiu-se, com a 

pesquisa, que coreógrafos – como Martha Grahanm, Isadora e Raymond Duncan, Rudolf 

Laban, Émile Jacques Dalcroze, Mary Wigman e Maria Olenewa, que fizeram parte da 

formação das professoras listadas acima – também são mencionados na Revista de Educação 

Physica por possuírem trabalhos com “vantagens higiênicas indiscutíveis (trabalho atraente, 

efeitos gerais intensos, desenvolvimento rápido da cordenação de movimentos e 

independência das contrações musculares, flexibilidade, harmonia nos gestos, ligação 

profunda entre o físico e psíquico” (RAMOS, 1937, p.38). 

Apresenta-se, a seguir, como os trabalhos de Mary Wigman, Jacques-Dalcroze e 

Rudolf von Laban foram apropriados pelas artes cênicas e pelos defensores da educação 

física.  

Mary Wigman (1886-1973) é considerada uma importante figura na mudança do 

ensino e do pensamento da dança no Ocidente (AZEVEDO, 2008; GUIMARÃES, 2003; 

SILVA, 1989). O diferencial de Wigman, segundo seus estudiosos, é que ela havia trocado a 

valorização da virtuosidade dos movimentos característicos do balé classico por uma 

valorização da individualidade do bailarino trazendo à prática da dança a reconexão do 

“homem consigo próprio e com a natureza” (GUIMARÃES, 2003, p. 28). “Para Mary 

Wigman o objetivo da dança é a expressão da personalidade do dançarino, sendo o corpo o 
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instrumento utilizado” (AZEVEDO, 2008, p. 68), ela “era radicalmente contra o balé clássico, 

contra o seu formalismo e seu virtuosismo. (...) estimulava o aluno ao máximo para que 

desenvolvesse sua criatividade e expressasse sua interioridade” (GUIMARÃES, 2003, p. 28).  
 
Eu somente posso ver o ensino da dança como uma tarefa superior, na qual é 
dada maior ênfase ao Homem na sua corporalidade. Apenas a formação 
corporal? Sim, pois é por meio dela que ocorre o processo de crescimento, 
no qual o movimento físico, a agilidade espiritual, a versatilidade mental 
precisam ser equilibradas a fim de transformar o corpo num instrumento 
(WIGMAN apud GUIMARÃES, 2003, p. 24).  

 

A revista Educação Physica de 1940 também afirma que os trabalhos de Mary 

Wigman contribuíam para que a educação física abandonasse a rigidez formal dessa prática: 

“A alemanha tem concorrido muito para integrar a Educação Física na educação geral e salvar 

a educação física do antigo tipo formal, (...) bem como contribuindo para a dansa moderna 

através dos trabalhos de Mary Wigman” (WARNER, 1940, p. 52).  

Wigman estudou na escola de Jacques-Dalcroze (1865-1950) em 1910 e, 

posteriormente, com Rudolf Von Laban (1879-1958), “dois nomes a quem a atual abordagem 

da expressão corporal muito deve. (...) De sua formação com Dalcroze e Laban, Mary 

Wigman desenvolveu um trabalho muito particular e original” (SILVA, 1989, p. 79). 

Dalcroze, nascido na suíça, desenvolveu um sistema de ensino de música associado ao 

movimento corporal, chamado de Euritmia ou Ginástica Rítmica. Na Educação Physica, o seu 

método é comentado como o mais adequado para desenvolver a força, os músculos, o senso 

rítmico dos alunos:  
 

Fala-se agora de ginástica ritmica, como si fosse uma cousa nova. E há quem 
pense ser Dalcroze o criador da rítmica. Mas nada há de novo sob o Sol. (...) 
Dalcroze sistematizou a ritmica, si assim se póde dizer de uma arte que é 
antes um sentimento. Mas quando dizemos “sistematizou”, queremos dizer 
que foi êle quem deu regras à rítmica moderna, quem imaginou movimentos 
e gestos que isolados ou em conjunto, dão sentido à ritmica, quer seja a 
dansa, quer seja apenas ginástica. A ginástica ritmica é parte imprescindível 
à boa educação física e deve ser praticada desde cêdo. Ao desenvolvimento 
muscular, deve acompanhar o senso ritmico, para que a beleza do espírito 
seja uma decorrência da perfeição do corpo. Fôrça muscular e beleza 
espiritual, para o que é essencial o exercício físico, como o movimento 
ritmico. Por isso defendo sempre a ginástica ritmica como parte essencial de 
um programa de educação física. Não é inovação, nem originalidade. Nos 
países que estão hoje na vanguarda da educação física, Alemanha e Norte 
America, a ginástica ritmica é difundida cada vez mais, é obrigatória, é 
essencial (...) (MENDES, 1943, p. 33).  
 
Em todos os países não se discute mais o valor dos esportes educativos, mas 
os meios aptos para torná-los acessíveis a todos. (...) aparece outro grande 
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suiço que, sem ser êle mesmo um perito em educação física, presta-lhe um 
serviço inesquecível. Jacques DALCROZE reformador da didática em 
música, não pensa enriquecer o programa dos exercícios corporais, e se êle 
se serve de movimento não é senão para melhor servir a formação dos 
músculos. (...) é um êrro considerar as sessões dalcrozianas puras como 
sendo ginástica. (...) (...) Os resultados obtidos onde o método pôde ser 
aplicado mais ou menos inteiramente, isto é, com crianças da classe 
abastada, convenceram todo o mundo civilizado (PIASECK, 1936, p. 54 e 
55). 

 
A ideia de que o sistema criado por Dalcroze pode oferecer algo além do que a 

ginástica poderia, auxiliando na educação do “espírito” da criança, vai ao encontro do que os 

atuais preparadores corporais de teatro observam sobre os benefícios daquele trabalho, como 

uma prática que restauraria a natureza do homem, auxiliando-o no equilíbrio de suas funções 

mentais:   
 
O trabalho de consciência corporal a partir da introjeção das células rítmicas, 
dinâmicas de movimento não necessariamente regulares, frases e intenções 
espaciais variadas, tem como base o método Dalcroze de ensino de música e 
dança. Jacques Dalcroze (...) A partir das dificuldades dos alunos, 
desenvolveu sua técnica que envolve progressivamente todas as partes do 
corpo em exercícios rítmicos, com dinâmicas às vezes conflitantes entre 
partes do corpo. Sua pedagogia buscava uma forma de integração “total” do 
homem como expressão da sua interioridade (...) (BITTENCOURT, 2003, p. 
27). 
 
De fato, para o criador da Rítmica , seu trabalho não tem somente a função 
de criar “belos” corpos , mas sim de desenvolver a sensibilidade a seu ver 
sufocada pelo intelecto. Esta seria a causa da arritmia presente em alguns de 
seus alunos. Um corpo treinado a partir de sua ginástica, a Euritmia, chegaria 
a uma harmonia não somente muscular, mas também de seu sistema nervoso. 
Liberado de seus automatismos, o homem poderia chegar a expressar sua 
“música pessoal” (BONFITTO, 2002, p. 12 e 13). 
 
Dalcroze pretende, pela euritmia, equilibrar a vida psíquica e obter a 
harmonia do ser, pela supressão dos automatismos e dos hábitos adquiridos 
com movimentos não artísticos. Esse tipo de ginástica, comandada pela 
vontade, busca harmonizar músculos e sensibilidade num fluxo harmônico 
(AZEVEDO, 2008, p. 57 e 58). 
 
Dalcroze foi praticamente quem criou a “ginástica rítmica”, cujos exercícios, 
para ele, não deveriam possuir um fim em si mesmos, mas servir de meio 
para combater as dificuldades de expressão e as diferentes formas de 
inibição, para se reencontrar certa harmonia perdida. (...) tal tipo de ginástica 
despertava o senso muscular, rítmico e auditivo, desencadeando imagens no 
cérebro, ou seja, desenvolvia as faculdades imaginativas, ao mesmo tempo 
que promovia o sentido de ordem e equilíbrio. (...) Em resumo, segundo 
Dalcroze, seria preciso estabelecer rápidas comunicações entre o cérebro, 
que concebe e analisa, e o corpo que executa: reforçar a faculdade de se 
concentrar e habituar o corpo a permanecer alerta, esperando as ordens do 
cérebro (SILVA, 1989, p. 79). 
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Assim, criou um sistema educativo cujos objetivos eram: o desenvolvimento 
do sentimento musical do corpo todo; o despertar dos instintos motores que 
dão consciência da noção de ordem e equilíbrio; e o aumento do 
desenvolvimento das faculdades imaginativas mediante a promoção do 
intercâmbio e da união entre o pensamento e o movimento corporal 
(GUIMARÃES, 2003, p. 19). 
 
É necessário estabelecer comunicações rápidas entre o cérebro que concebe a 
analisa e o corpo que executa. É necessário (...) reforçar a faculdade de 
concentração, habituar o corpo a manter-se debaixo de pressão, por assim 
dizer, enquanto espera as ordens do cérebro (...) é necessário canalizar as 
forças vivas do ser humano e orientá-las para um objetivo definitivo que é a 
vida organizada, inteligente e independente (DALCROZE apud AZEVEDO, 
2008). 

 

O trabalho de Dalcroze não foi aproveitado somente pela educação, fosse de atores, 

fosse de crianças em período escolar. Em 1905, Dalcroze apresentou sua pesquisa no 

Congresso de Ensino Musical de Solothurn, e a aceitação de seu trabalho foi tão grande que 

começou a receber convites para palestras e cursos. Até que recebeu apoio financeiro e um 

convite do médico Wolf Dohrn e do jurista Carl Schmitt, para fundar e dirigir uma escola de 

Euritmia em Hellerau, atendendo aos operários das fábricas na região de Dresden, para que 

pudessem trabalhar com mais saúde e eficiência (GUIMARÃES, 2003).  

O trabalho manual realizado nas fábricas começou a necessitar que os operários 

conseguissem produzir mais com menos fadiga, num processo chamado de Taylorização:  
 
Taylor conseguio que 140 obreiros desempenhassem o mesmo trabalho de 
500, de modo que cada um delles removia, termo médio, 59 toneladas em 
vez de 16 e isso sem o menor cansaço. Chama-se Taylorização a esse 
methodo de trabalho que tem revolucionado particularmente as industrias 
(BARROSO, s.d, p. 39). 

 
Além de Dalcroze, Rudolf Laban começou a sistematizar o seu método no chão das 

fábricas inglesas, quando se mudou para o país em 1938, auxiliando os trabalhadores a 

executar seus movimentos com maior economia de esforço: 
 
Nesse país empreende, juntamente com Lawrence um industrial, uma 
pesquisa sobre como a fluência do movimento, o ritmo natural de cada 
pessoa, torna-a mais apta a lidar com determinados implementos, disso 
surgindo uma metodologia para análise, treino e notação do “Esforço” - parte 
do movimento que tem sua origem interna - aplicada primeiramente na 
seleção e treino de operários durante a guerra (LABAN, 1978, p. 10). 
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A ex-professora Karen Müller, afirma que a experiência de Laban com os 

trabalhadores das fábricas foi fundamental à sistematização de seu trabalho sobre o 

movimento, pois tinha que lidar com a necessidade de “adestrar o corpo para uma nova 

qualidade física e psíquica” (PINTO, 2002, p. 61), num país que estava: 
 

(...) no limiar da industrialização, necessitava que trabalhadores, 
recentemente transformados em operários, aprendessem a realizar suas 
atividades com economia de esforço para o trabalho ser menos fatigante; e os 
operários, mais eficientes quanto à produção. Reconheciam os empresários 
que o movimento repetitivo das linhas de montagem deveria ser 
racionalizado não somente em benefício dos trabalhadores, mas para obter 
mais rentabilidade (PINTO, 2002, p. 63). 
 

Para a professora, Laban foi um dos primeiros dançarinos a formular um estudo sobre 

o movimento que pudesse ser empregável às práticas cênicas. Comenta que foi Laban quem 

introduziu a noção de economia de esforço na preparação corporal de dançarinos e atores, e 

permitiu, ao ator, pensar em como usar o seu corpo com parâmetros de leveza ou peso, 

fluência, ritmo e direção. 

Como o próprio Laban afirma, sua pesquisa é aplicável tanto na indústria quanto na 

arte:  
 
O movimento também é um meio essencial de expressão artística no drama e 
na ópera, sendo igualmente um modo de satisfação e de conforto em 
situações de trabalho, posto que o movimento quando cientificamente 
determinado, constitui o denominador comum à arte e à indústria (LABAN, 
1978, p. 12).  
 

Demais estudos voltados ao trabalho do ator e do dançarino explicam que, no período 

em que Laban começou sua pesquisa, a revolução industrial teria provocado um adestramento 

disciplinarizante sobre os corpos: “O corpo humano, anestesiado e empobrecido de 

movimentos adentrava uma maquinaria de poder que o esquadrinhava, o desarticulava e o 

refazia, operando e produzindo corpos dóceis para o modo de ‘produção industrial’, como 

apontou Foucault” (SILVA, 2012, p. 7). Então, o húngaro teria trazido um novo modo de 

trabalho, que devolvesse aos homens a espontaneidade em seus movimentos: 
 

Laban observa que os gestos humanos são mecânicos, padronizados, em 
virtude da rotina do cotidiano, como um operário que manuseia máquinas ou 
um militar que tem uma postura rígida. A rotina restringe a expressividade e 
torna as pessoas menos sensíveis. Sua preocupação é resgatar os atos 
espontâneos pela dança, levando as pessoas a pensarem em termos de 
movimento e a encontrarem suas próprias formas de expressão 
(SCARPATO, 1999, p. 14). 
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 A proposta de ensino labaniana traria mais liberdade e autonomia aos operários 

fadados a realizarem movimentos repetitivos e mecânicos, assim como os bailarinos presos à 

repetição mecânica da técnica clássica:  

 

Laban propõe, já no primeiro prefácio de Dança educativa moderna, em 
1948, que a dança, para alcançar seus objetivos de libertação  e  
desenvolvimento  humanos,  deveria ser uma “dança livre”, ou ainda uma 
“técnica de dança livre”. Buscava com isso diferenciar suas propostas das  
danças  existentes  na  época,  ou seja, do balé clássico e das danças de salão. 
(...) não mais faremos ingenuamente uma aula de balé, ou de nova dança, ou 
de flamenco, mas teremos a possibilidade de ter uma maior consciência de 
como essas técnicas estão construindo nossos corpos e nos sugerindo que 
tipo de cidadania (MARQUES, 2002, p. 280 e 281).  
 
Entretanto, adverso a essa maneira de pensar, no início do século XX, 
Rudolf Laban identificou a experiência do (não) movimento para os viventes 
da sociedade industrial como marca da impotência do indivíduo moderno em 
se mover autonomamente e em se comunicar (SILVA, 2012, p. 12). 
 

 
Contudo, não seria justamente o contrário? Ao se reduzir a mecanicidade do 

movimento dos operários e recusar a virtuosidade técnica dos bailarinos clássicos, será que 

não estamos diante não de uma anulação de um “poder” que se apossa da carne dos 

indivíduos, mas daquele que se deslocaria para seu interior? Seria possível aventar que a 

contribuição de Laban, portanto, não foi ter aliviado as forças mecânicas que se abatiam sobre 

o corpo, e sim ter fornecido um vocabulário para que se pudesse tangenciar e educar a 

personalidade e o caráter tanto dos bailarinos quanto dos operários? 

 

De influência claramente escola-novista, (...) Laban consciente do poder do 
movimento e da dança na  formação  do  caráter,  da  personalidade  e da 
cidadania, tratava de estimular cada pessoa de uma forma diferente, 
incentivando o movimento, a descoberta pessoal, o desenvolvimento da 
personalidade de cada um. (...) Do mesmo modo,  Laban  não  nos  ensina 
como observar  o movimento humano, porém aponta o que deve e pode ser 
observado para compreensão da dança,  dos  movimentos  de  trabalho,  da  
personalidade dos indivíduos (MARQUES, 2002, p. 280). 

 

Através do movimento, o gesto revela aspectos da vida interior porque 
expressa sentimentos, pensamentos e intenções. O ser humano é um todo 
integrado: corpo, mente e sentimentos que se interagem continuamente. O 
movimento é o elo entre a vida mental, espiritual e física, a manifestação 
exterior de um sentimento interior interferindo na personalidade de cada um  
(SCARPATO, 1999, p. 15).  
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A variabilidade do caráter humano deriva da multiplicidade de atitudes 
possíveis frente aos fatores de movimento e aí é que certas tendências 
poderão tornar-se habituais, no indivíduo. É da maior importância para o 
ator-dançarino que ele identifique o fato de que tais atitudes interiores 
habituais são as indicações básicas daquilo que chamamos de caráter e 
temperamento (LABAN, 1978, p. 51). 

 
 . 
 Os estudos de Laban talvez sejam os mais difundidos em diversos campos do saber. 

Poderia ser tema de uma pesquisa à parte a realização de um inventário sobre a circulação de 

seus pensamentos e de suas práticas ao longo do século XX, já que seu estudo tem oferecido 

até hoje “contribuições brilhantes para as áreas de Dança, Teatro, Psicologia, Antropologia, 

Sociologia, Saúde – para citar algumas. Foram, talvez, suas contribuições para a área de 

Educação as mais reconhecidas e amplamente difundidas em várias partes do mundo” 

(MARQUES, 2002, p. 276). 

 Em relação ao que o sistema labaniano poderia acrescentar ao ensino da educação 

física, é por ele levar em conta os dados anatômicos e fisiológicos dos alunos, propiciando o 

desenvolvimento harmônico do corpo, pois os sistemas de ensino que circulavam eram 

considerados violentos demais para possibilitar o desenvolvimento integral do corpo do 

educando: 

 
Violento e não levando em nenhuma conta os dados anatômicos e 
physiologicos o metodo de Jahn não podia ser aplicado às crianças e foi 
mesmo abandonado, mais tarde, pelos adultos como anti-esthetico e anti-
hygienico. (...) Os jogos e a gymnastica foram introduzidos nos programmas 
escolares allemães. Esse methodo, mais tarde, passou por modificações e 
inovações devidas a BODE, LABAN e MESENDIECK principalmente, com 
tendencia a abolir os exercicios de aparelhos, hoje quasi abandonados, e 
introduzir exercícios livres do methodo sueco (RESSURGIMENTO, 1938, 
p. 73, grifo nosso). 
 
(...) a dansa, porém, não teve oportunidade de penetrar na consciência 
publica. Daí, enquanto Bethoven, Shakespeare e Da Vinci são nomes quasi 
familiares, qual leigo ouviu falar em Taglioni, Kurt Joss e a Mesa Verde, 
Laban, para mencionar somente alguns dos nomes máximos da história 
coreográfica? (MUELLER, 1941, p. 10).  

 
A partir do que expusemos aqui, é possível começar a mapear como as mudanças 

trazidas pela dança moderna puderam servir de subsídio aos princípios higienistas no começo 

do século XX: “Acresce que a dansa, ato de grande significação sexual, representa um grande 

derivativo para o libido, sendo pois um bom elemento de profilaxia das nevroses” 

(BERARDINELLI, 1939, n.p.).  
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Enquanto New York pode apresentar um número apreciável de concertos 
para a dansa, a dansa artistica não é honrada sinão com um bailado ocasional 
ou um programa inda mais raro de uma Martha Graham, Doris Humprey, ou 
Weidman. (...) a dansa moderna vai sendo adotada com entusiasmo pelos 
departamentos de educação física para mulheres, e isto tenderá 
indubitávelmente a propagar o seu cultivo, porém até o presente pouco se há 
realizado comparativamente às mais artes. (...) (MUELLER, 1941, p. 10). 

 

Em outro artigo, publicado por Ruth Murray, professora de dança-educação da 

Universidade de Wayne em Detroit, chamado A dança e a Educação Physica, a autora 

descreve que as vantagens da dança moderna se dão porque “seu interêsse repousa 

particularmente naquele material fluido, móvel, e não na pose estática que é o fim ou a morte 

do movimento” (MURRAY, 1939, p. 44) e, por isso, deve ser “parte importante do programa 

de educação física” (MURRAY, 1939, p. 46). Murray escreveu este artigo por ocasião de sua 

participação no Congresso Superior de Educação Física na Universidade de Iowa, nos EUA, 

em 26 de junho de 1936. A Revista Educação Physica publicou o artigo traduzido três anos 

depois.  

A ocorrência do uso dessas práticas num periódico que se propunha a discutir a 

relevância da obrigatoriedade da atividade física nas escolas e, também, nos planos de ensino 

de preparação corporal para atores talvez nos dê pistas para pensarmos como a presença da 

atividade física na formação de atores fez com que este tenha se filiado aos princípios daquele 

outro campo do saber. Nas artes cênicas, costuma-se pensar os ideiais higienistas como uma 

maquinaria que incita a reprodução de “movimentos mecanicistas que impediam o indivíduo 

de ser um possuidor de sua experiência” (SILVA, 2012, p. 12). Contudo, é justamente a 

execucão mecânica dos movimentos que a educação física higienista visa combater. No 

teatro, considera-se um ator bem treinado aquele que consegue ir além do domínio mecânico 

do movimento, para aterrizar nos domínios internos de seu próprio corpo:  
 
Nas terapias corporais é evidente que o treino técnico é um trampolim para 
se ir além do meramente físico; seus procedimentos podem parecer opostos, 
mas todas elas, por caminhos diferentes, pretendem fazer com que o ser 
humano reconquiste sua humanidade e inteireza quase sempre abalada por 
regras rígidas e anacrônicas de educação (AZEVEDO, 2008, p. 123).   

 

No atual plano de ensino de dança do departamento de Artes Cênicas da USP, 

objetiva-se que esta prática seja “incorporada como uma necessidade de existência, um modo 

de vida, um caminho para se relacionar com um mundo: uma escola”, um modo do aluno 

conseguir “escutar” e “pesquisar as necessidades do corpo de um artista criador” e entender o 
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“sentido do movimento como início do processo de produção de um corpomídia” 51, e não 

apenas uma aula em que  o aluno aprenderia os códigos das técnicas de dança, como nas aulas 

dos anos de 1987 a 2000. Naquela época, o objetivo era: “Dar ao aluno conhecimento básico 

de dança, desenvolvendo a técnica do uso do corpo e a criatividade aplicada à dança” e 

“fornecer ao aluno um vocabulário básico da dança moderna e sua respectiva utilização no 

Teatro”52. 

A arte do ator não se destacaria pela virtuose atlética, nem pelo domínio absoluto dos 

músculos, e sim pelo quanto é capaz de falar sobre si mesmo com o corpo: “O ator precisa ver 

além da própria face. Para que isto ocorra, não basta, ao ator, um treinamento atlético, que lhe 

possibilite um perfeito controle sobre seu corpo. (...) O  seu  corpo  deve  tornar-se  

teatralmente ‘falante’  e  ‘presente’ (...)”  (SPERBER, 2005, p. 114).   
 
Se  no  aprendizado  da  dança  a  atenção  houvesse  sido  direcionada  aos  
meios pelos  quais  se  apreende  o  percurso total  do  movimento,  em  vez  
da  demanda  de performance  e  virtuosismo,  da  necessidade  de  obter  
resultados, provavelmente  meu percurso teria sido diferente.(...) Tanto 
exercício intoxicou o corpo, tornando suas articulações entorpecidas. Tanto 
pelo excesso de repetição sem direcionamento, quanto pela escassez em 
desempenhá-lo com inteligência e consciência. Isto gerou esta letargia que 
descolore os  movimentos. Articulações  são  os  preciosos  espaços,  onde  
os  movimentos  acontecem.  Sem  o  espaço preservado para que flua o que 
é vital, nem a natureza nem o corpo podem desenvolver completamente suas 
potencialidades (VITIELLO, 2012, p. 66 e 69). 

 
A ditadura da dança clássica, com uma técnica disciplinadora e com padrões 
de execução uniforme, foi por muito tempo considerada como um modo 
superior de ensino de dança. (...) Nas salas de aulas construíam-se corpos 
obedientes, por meio de exercícios repetidos inúmeras vezes em busca de 
uma perfeição técnica (SILVA, 2012, p. 5).  

 

Deflagra-se a mesma crítica ao balé clássico na Revista Educação Physica: “O Balé 

sujeita-se a um movimento técnico que não pode esperar ser expressão adequada da nossa 

vida moderna, porque uma forma de arte deve enraizar-se no período contemporâneo para ser 

realmente valiosa como empressão de tal época” (MURRAY, 1939, p. 43). E a mesma crítica 

ao ensino virtuosístico e atlético do corpo: 
 
Qual, pois, a situação legítima do esporte num programa escolar? 
Adversários do atletismo, isto é, da cultura profissional da fôrça pela fôrça, 
da idolatria muscular, que faz a glória dos artistas de feira, e cujos frutos 

                                                
51 Programa das disciplinas de Dança Contemporânea (I, II e III) atuais, disponibilizados em site da USP 
(JupiterWeb).  
52 Programa da disciplina Tecnicas de Dança II, anos 1987 a 2000, disponível na secretaria de graduação da 
ECA. Material datilografado (não digitalizado). 
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nocivos têm sido postos em foco por uma observação diuturna. (...) É 
preciso, pois, insistir sôbre a amplitude da ação da educação física que não 
se limita à que exerce sôbre o corpo humano, pelo seu adestramento 
sistemático, mas se estende, quando bem orientada segundo planos racionais, 
à inteligência, à formação da personalidade, à criação de hábitos morais e 
sociais, indispensáveis à vida comum, numa sociedade organizada conforme 
êstes ou aquêles modelos (AZEVEDO, 1960, p. 19).  

  

A dança moderna é considerada benéfica, porque partiria do “movimento natural” do 

corpo, respeitando a “anatomia do dançarino”, e é “amparada pelas descobertas científicas” 

(MULLER, 1941; WARNER, 1940; PAGE, 1937). Os exercícios da educação física deveriam 

ser “praticados de modo a contribuir com a realização de uma atividade intelectual mais 

calma, mais resistente e mais positiva” (AZEVEDO, 1960, 19), e não “oprimir o cérebro com 

exercícios forçados, agravando, assim, as pertubações funcionais de natureza psíquica” 

(AZEVEDO, 1960, 19).  

A professora Chinita Ullman considerava a dança uma manifestação do “caráter, 

temperamento e sensibilidade de cada povo (...)”, podendo “exprimir desordem psíquica em 

suas várias modalidades, maldade requintada, sentimentos obscuros e primitivos” (ULLMAN 

apud GUIMARÃES, 2003, p. 98 e 95), e seu ensino poderia modificar os hábitos prejudiciais 

e  regular os sistemas corporais, tais como o circulatório, pulmonar, cardíaco, etc:  “a 

respiração ocupa na dansa um papel muito importante. (...) Aprendei a respirar e vos 

transformeis physica e mentalmente” (ULLMAN apud GUIMARÃES, 2003, p.97). Este 

pensamento de que o ensino da atividade física pudesse atingir a natureza mental e físca das 

pessoas se intensificou nas artes cênicas com a formação de um perfil docente que além de 

um conhecimento em dança tinha um conhecimento da psicologia e das terapias corporais. Ao 

tomarmos como estudo a pesquisa da professora Jura Otero e Karen Müller, é possível 

identificar mais algumas correlações entre o que se defendia sobre a educação física no início 

do século XX e o que se defende sobre o ensino corporal para atores. 

Em 1989, Jura Otero elaborou um plano de pesquisa que envolve o estudo da 

psicanálise como ferramenta para o professor se relacionar pedagogicamente com os seus 

alunos, com um trabalho intitulado A análise do caráter como auxiliar do professor de 

Expressão Corporal. Nele, desejava-se que o professor consiguisse perceber as necessidades 

particulares de cada aluno e conduzir sua ação pedagógica de acordo com as características 

psicológicas de cada um. Um aspecto que, se for, segundo a professora, levado em 

consideração, contribui para “uma melhor compreensão do dinamismo psico-físico para o 

ensino da Dança, da Expressão Corporal e da Formação do Ator” (FIGUEIRA, 1989, n.p.). 
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O professor quanto mais bem instrumentado melhor pode entender as 
necessidades, deficiências e limitações dos alunos com dificuldades e assim 
ajudá-los, bem como com mais eficiência poderá auxiliar os melhores 
dotados a usar seu potencial com amplitude. Ora, quanto mais completa e 
rica é nossa compreensão do próximo, melhor poderemos apreciá-los nas 
suas especificidades e no caso do professor de Expressão Corporal, com 
esses dados, estimulados à criatividade ao invés de unicamente forçar seus 
discípulos a corresponderem a modêlos de movimentação generalizados, 
muitas vezes estereotipados e de escolha arbitrária (FIGUEIRA, 1989, 
n.p.). 

 

A mirada higienista sobre o corpo escolar também buscou individualizar ao máximo a 

atenção do professor em relação às limitações e capacidades de cada aluno, já que: “O 

exercício tem, pois, de contar com a natureza do indivíduo sôbre o qual opera” (AZEVEDO, 

1960, p. 38). 
 

 
Não é possível  traçar programmas rijos para a sua realização (da educação 
física). Depende ella tanto das condições personalissimas do educando, que 
só o professor e o medico poderão determinar, para cada caso, o regimen que 
mais lhe convenha. O precoce, o retardado, o mal nutrido (hyper ou 
hypoalimentado), o doente, o sadio, o fraco, o forte, cada condição organica 
tem que ser attendida a seu modo. Dispensamo-nos por isso de formular 
programmas (BARROSO, s.d, p. 54).  

 
(...) A dupla missão imposta ao professor, que, psicólogo e higienista a um 
só tempo, deve ter preparo suficiente para poder observar as condições 
físicas e psíquicas do educando, a fim de aperfeiçoá-las e corrigí-las, 
variando os exercícios com os resultados, que a fôlha biológica registra 
(AZEVEDO, 1960, p. 91). 

 

Na sua tese de doutorado, A poética do Corpo em movimento (2002), a professora 

Karen Müller estuda a importância do ensino da prática de Eutonia em conjunto com o 

método de Rudolf Laban para o ator em formação, e define dois tipos de objetivos para sua 

prática docente: os de ordem física, que prezam pelo bem-estar corporal: evitar lesões, 

eliminar distonias crônicas, melhorar o metabolismo e respiração por meio da harmonização e 

regulação do tônus muscular e do uso adequado do sistema ósseo no movimento (PINTO, 

2002, p. 84 e 85); e os de ordem psíquica, que se endereçam ao “aprimoramento emocional do 

aluno, por este estar vinculado ao aparelho físico”. O bom alinhamento da posição vertical do 

corpo, por exemplo, é descrito pela professora como um cuidado importante para o 

desenvolvimento psicológico do indivíduo. Pois a má postura compromete a organização do 

corpo, o equilíbrio mental e físico, a estabilidade do conjunto corporal e, ainda, confere ao 

corpo um desgaste de energia, de força, porque outros tecidos teriam que ser acionados para 
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manter o corpo na posição bípede. “A condução das aulas de eutonia privilegia, outrosim, 

desenvolver atenção, concentração e, principalmente, exercitar e ampliar o campo perceptivo” 

(PINTO, 2002, p. 80).  

Não seria justamente uma reaparição do que o educador Fernando Azevedo definiu 

como função da educação física, quando a dividiu em duas categorias? De um lado, a 

“higiênica”, destinada a auxiliar nas funções fisiológicas do corpo, tais como as “respiratórias, 

circulatórias, articulatória” etc. (FLORENTINO, 1939, p. 9) e, de outro, a “educativa”: 

“quando se  quer desenvolver a atenção, a prontidão no movimento, a coragem, a energia”  

(AZEVEDO, 1960, p. 70). 

Por fim, nota-se a ideia de que existiria uma correlação entre o sistema locomotor e o 

sistema mental, um dependendo do outro. Por meio de um, poder-se-ia moldar o outro e vice-

versa. 

  
(...) a experiência corporal é fonte de conhecimento não só sobre si, mas de 
sua própria expressividade (...) Em todo movimento, que é em essência 
expressivo, os equipamentos físicos, emocionais e mentais atuam 
relacionados, condicionando a função Tônica (PINTO, 2002, p. 78).  

  
Reafirmo o termo extraordinário por acreditar que o sistema sensório-
perceptivo da pele tem enorme potencialidade de desenvolvimento e que o 
aprendizado consciente das suas competências contribui sobremaneira para 
uma melhor consciência de si mesmo, das relações do Eu com o entorno, 
facilitando ainda o progresso da expressividade do corpo (...) somente o 
aprendizado do corpo permite a aquisição de comportamentos fundamentais 
como autonomia e responsabilidade, necessários não somente para a 
manutenção de um corpo saudável, mas fundamentalmente para a instituição 
do corpo expressivo (PINTO, 2002, p. 100; PINTO, 2002, p. 78). 
 
Ora, se os sentidos são os instrumentos de nossos pensamentos e os guardas 
da vida material: se, aperfeiçoando-se êstes aparelhos sensoriais, se 
aperfeiçoa a própria existência sob seu duplo aspecto, físico e moral 
(AZEVEDO, 1960, p. 57). 
 
Os objectivos educativos da callisthenia consistem na boa postura, no avivar 
da attenção, e das reacções mentaes e na educação do apparelho neuro-
muscular, de modo a dar ao indivíduo o governo de seu corpo (MODERNO, 
1936, p. 16).  
 

A ideia de que a atividade física auxilia nas atividades neurais também se repete na 

tese de doutorado da professora Helena Bastos, que, apoiada em atuais estudos da 

neurociência, que relacionam o movimento ao desenvolvimento da inteligência, afirma que: 

“a hipótese principal deste trabalho é a de que dança produz conhecimento a partir do fazer, 

isto é, a dança na sua ação estimula conexões entre as estruturas de atividades corporais e 
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operações cognitivas superiores (raciocinio, concentração etc.)” (BASTOS, 2003, p. 15). A 

seguir, examinaremos, então, como o uso de teorias psicológicas e neurológicas foram 

utilizadas para embasar cientificamente tal ideia.  

 

 

3.2  Apropriações de discursos científicos 

 

Segundo Santos (1994), Tavares (2010) e Fernandes e Meiches (1998), a propagação 

da preparação corporal no Brasil foi influenciada pelas práticas criadas por encenadores 

modernos europeus e americanos, como Antonin Artaud, Jerzy Grotowski, Constantin 

Stanislavski, Berthold Brecht e V. Meyerhold:   

 
Ao traçarmos esse quadro genérico que, de fato, como experiência 
sistemática, o trabalho corporal como meio de expressão do ator se impõe 
nos palcos brasileiros entre os anos 69 e 71. Isto se opera através da 
assimilação na cena contemporânea brasileira, de diversos aspectos do 
movimento contracultural e, principalmente, da divulgação das propostas 
teatrais de Antonin Artaud e Jerzy Grotovski, que se somarão aos ainda 
recentes estudos sobre Constantin Stanislavski (SANTOS, 1994, p. 31).  

 
O contato entre os diretores teatrais brasileiros e os estudos dos diretores europeus 

teria sido o responsável, segundo tais autores, pelo protagonismo do corpo humano na cena.  

Um dos primeiros professores de interpretação do Bacharelado em Artes Cênicas da 

USP, Antonio Januzelli, afirma ter extraído dos “mestres” Constantin Stanislavski, Antonin 

Artaud, Jerzy Grotowski e Joseph Chaikin os princípios de seu trabalho como docente, por  

agirem com “extremo rigor em seus propósitos; porque revolucionaram, como poucos, a idéia 

e o fazer teatral; Porque centralizaram essa idéia e esse fazer na figura do ator; Porque 

objetivaram, com o exercício desse ato, tangenciar a alma do homem” (JANUZELLI, 1984, p. 

13, grifo do autor). Ainda, a ex-professora do mesmo curso, Yedda Carvalho Chaves, também 

afirma encontrar no encenador russo Vassiliev Meyerhold as bases para o seu trabalho 

docente, pois, segundo a professora, é possível unir as teorias da ciência médica com as 

estéticas artísticas e as práticas teatrais de outros períodos e culturas: 

 
Vemos em Meyerhold que o domínio estético (abordagem comparativa dos 
princípios  na  música,  dança,  pintura,  circo, desportes ...), o domínio das 
ciências do corpo (anatomia, fisiologia...), o domínio das ciências humanas 
(estudos das literaturas, filosofias, psicologias  ...),  e  o  domínio  prático  
(commedia dell’arte,  teatros  orientais  ...)  cruzam-se,  interrogam-se  para  
tentar  aproximar  aspectos  recônditos  dessa  globalidade complexa  que  é  
o homem-ator (CHAVES, 2009, p. 172). 
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Ao invés de se catalogar as tais influências de pensamentos de artistas europeus do 

início do século XIX, poderíamos inventariar o que se tornou possível de ser feito em nome 

de tais influências. Em nome delas, pôde-se, em um momento, erigir uma observação intensa 

e constante do indivíduo, no caso o ator, com o seu corpo; em nome delas, pôde-se ventilar a 

ideia de que a preparação de atores poderia exercer um trabalho intenso sobre a subjetividade 

do indivíduo, relacionando a atividade física com desbloqueios psíquicos. Como no 

comentário da professora Maria Thais sobre a montagem de Na Selva das Cidades, do Teatro 

Oficina: 

 
(...) o grupo empreende um duro trabalho que tinha por base a leitura do 
livro Em busca de Um Teatro Pobre, do encenador polonês Jerzy Grotowski. 
Inspirado por ele, realiza um treinamento baseado numa intensa atividade 
física (aulas de ginástica, capoeira, caratê) e em laboratórios de criação, que 
visavam a desbloquear os condicionamentos físicos e psíquicos do ator. (...) 
“O ator faz a entrega total de si mesmo. É uma técnica de transe e de 
integração de todos os poderes psíquicos e corporais… (SANTOS, 1994, p. 
29 e 57). 

 

O problema que se colocou para nós foi que, para além da presença de nomes como 

Meyerhold, Craig, Stanislavski etc., deflagrou-se a presença de estudos da higiene mental 

como subsídio para o treinamento corporal de atores, visando a maximização da performance 

da atuação.  

A presença da área médica e psicológica nas práticas corporais para atores já foi 

sinalizada. Tal como mencionado pela professora de voz da Escola de Arte Dramática, Isabel 

Setti (2007), na Revista Sala Preta: "O conhecimento científico,  os  conceitos e práticas da 

fisioterapia e da neurologia, a consciência da relação entre ossos, músculos e dinâmica  das 

vísceras,  tudo  isso  invadiu  as  salas de dança e os estudos sobre o corpo cênico” (SETTI, 

2007, p.26 e 27).  

Ao visualizarmos as referências teóricas contidas na proposta de ensino de João 

Caetano dos Santos, nos planos de ensino da EAD e do CAC e nos artigos da Sala Preta, 

notar-se-á a apropriação de teorias da medicina, psicologia, psiquiatria, biologia, 

neurocognição, fenomenologia e sociologia para fundamentar as práticas pedagógicas. Na 

análise das referências teóricas utilizadas, chamou a atenção o fato de que aquelas teorias 

aparecem em maior quantidade e com mais frequência do que as teorias teatrais elaboradas 

por artistas dessa área. Por exemplo, nos planos de ensino de Expressão Corporal do CAC, 
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até 1988, havia listada apenas uma referência teórica, o livro Em Busca de um teatro pobre, 

do encenador polonês Jerzy Grotowski. Depois de então, somam-se referências da psicologia, 

pedagogia, neurologia, psiquiatria e dança moderna: do biólogo e psicólogo Jean Piaget 

(Psicologia da criança), do psicólogo Pierre Leenhardt (A criança e a expressão dramática), 

do psiquiatra e também neurologista Paul Shilder (A imagem do corpo), do neurologista 

Antonio Damásio (O erro de Descartes), das dança-terapeutas Yvonne Berger (Viver o seu 

corpo) e Maria Fux (Dança experiência de vida), dos psicólogos e educadores Pierre Weil e 

Roland Tompakow (O corpo fala), da bailarina Nelly Laport e fonoaudióloga Maria da Gloria 

Beuttenmuller (Expressão vocal e expressão corporal), da preparadora corporal Thaís Bianchi 

(Seu corpo sua história), do coreógrafo e professor Rudolf Von Laban (O domínio do 

movimento), da antropóloga Judith Lynne (To dance is humam - a Theory of non verbal 

communication) e da preparadora corporal argentina Patrícia Strokoe (La expression corporal 

y el niño). Da teoria teatral, somente consta o já citado Jerzy Grotowski.  

Nas outras disciplinas, tais como as de Dança53, o referencial teórico que subsidia as 

aulas também foi se constituindo por psicologia, neurologia, pedagogia, semiótica e  

arqueologia. No primeiro plano de ensino dessa matéria, em 1987, havia mais referências a 

estudos de professores de dança moderna: Isadora Duncan (Memórias de Isadora Duncan), 

Curt Sachs (Historia universal de la danza), Jane Winearls, Elizabeth Sherbon. Já nos planos 

de ensino dos últimos anos, observamos uma presença maior de estudos de teoria da dança 

formalizados por pesquisadores graduados em jornalismo, como Christine Greiner (O Corpo: 

Pistas para estudos indisciplinares), filosofia, como Tânia Helena Katz (Um, Dois, Três: A 

Dança é Pensamento do Corpo) e engenharia, como Jorge de Albuquerque Vieira (Teoria do 

Conhecimento e Arte), os quais começaram a se dedicar ao estudo do corpo na pós-graduação. 

Ou seja, um campo de referência que antes era formado majoritariamente por bailarinos que 

inauguraram uma escola de dança, tal como Duncan, Ted Shawn, Yvonne Berger, Elizabeth 

Sherbon etc. passa a ser formado por autores que possuem formação acadêmica e teorizam o 

movimento do corpo na dança em relação com outras áreas do conhecimento. 

Se, por um lado, diz-se que a ênfase no corpo do ator se deu pelo interesse dos 

modernos encenadores teatrais em tornar o corpo humano um elemento expressivo, por outro, 

são os saberes exógenos que materializam os conhecimentos sobre o corpo do ator. Há uma 

apropriação constante da uma discursividade científica para embasar e legitimar o que é feito 

no campo da preparação corporal. Entende-se por “discurso científico” menos uma 

                                                
53 Técnicas de Dança I e II (inauguradas em 1987); Dança de I a VIII (inauguradas em 2000); Dança 
Contemporânea de I a IV (inauguradas em 2010). 
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generalidade de teorias científicas, como se um termo pudesse representar uma variedade de 

dados, fórmulas, procedimentos e ideias, e mais como um conjunto de procedimentos 

utilizados para que determinada proposição alcance um status de verdadeiro. A ciência, mais 

do que um conjunto teórico, seria uma linguagem que, a partir de mecanismos próprios, 

consegue atribuir o valor de autoridade a determinadas arguições.  

 
(...) a arte deve fundar-se sobre bases científicas e toda criação artística deve 
ser consciente. A arte do ator é fundada sobre a organização de seu material, 
isto é, o ator deve saber usar corretamente os meios expressivos de seu corpo 
(...) Na minha qualidade de diretor biomecânico vigio para que o ator seja 
sadio e seus nervos não sejam atingidos (MEYERHOLD apud CHAVES, p. 
125). 

 

Para Yedda Chaves, um dos maiores legados de Meyerhold foi a sua pesquisa se 

desenvolver sobre “premissas científicas da psicologia, e por aprofundar o funcionamento do  

corpo  e  do  cérebro  em  relação  às especificidades da arte” (CHAVES, 2009, p. 179); 

portanto, levaria o ator a ir “além dos elementos  imediatamente  perceptíveis  do  conhecido 

para indagar sobre novos riscos expressivos” (CHAVES, 2009, p. 179). 

Talvez fosse necessário propor um exame mais detalhado sobre as escolhas teóricas 

dos professores de preparação corporal para atores e a reciprocidade de tais apropriações por 

outros discursos. Investigar a presença de determinadas ideias científicas no meio teatral, 

menos como uma tentativa de se “descobrir” uma verdade sobre o trabalho corporal do ator, e 

mais como “coisas” que dão uma coerência ou uma lógica à experiência do ator com o seu 

corpo. Identificar como a experiência do movimento corporal foi submetida a determinadas 

lógicas de pensamento, que também se presentificaram na defesa higienista da educação 

física: 

 
Aos exercícios e esportes reguladores dos movimentos habituais, podemos 
pedir, em nome da ciência filosófica, o bem-estar, a felicidade, e o 
aperfeiçoamento intelectual e moral. A cultura da fôrça e do movimento tem 
como resultado imediato disciplinar os nervos e tornar-nos menos sensíveis 
às emoções desagradáveis, à melancolia, e, notadamente, ao mêdo 
(AZEVEDO, 1960, p. 48).  

 

A relevância de uma análise que se preocupa em descrever quais são as fontes teóricas 

e os usos que se faz dela dentro de um campo temático, tal como proposto neste momento, 

configura-se a partir do momento em que elas têm uma função maior do que um simples 

aglomerado de referências aleatórias ou inevitáveis. Tratam-se de escolhas teóricas que 

participam das regras de formação de objetos, de conceitos e dos modos de enunciação de um 
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discurso. São estratégias utilizadas para se afirmar ou negar determinadas condutas e 

pensamentos, para demarcar e legitimar o que pode ser considerado verdadeiro e falso no que 

se refere ao corpo do ator e, a partir disso, exercer ações práticas sobre as condutas das 

pessoas. É preciso entender que essas estratégias “não se enraízam, aquém do discurso, na 

profundidade muda de uma escolha ao mesmo tempo preliminar e fundamental” 

(FOUCAULT, 2012, p. 81).  

Tal análise permite, inclusive, perceber os pontos de contato entre as definições da 

noção de corpo do artista teatral e os discursos médicos e psicológicos sobre o funcionamento 

da mente, o desenvolvimento da inteligência, do caráter e da identidade humanas, e o melhor 

uso do aparato físico em direção a uma vida saudável. O modo como este trabalho procura 

analisar a visualização do corpo humano pelas artes cênicas tende a desviar de narrativas que 

a explica como resultante da mentalidade de uma época, ou da genialidade e interesse de 

algum artista ou pensador. Como aponta Rose (2011), a noção de interesse não serve para 

explicar as escolhas feitas por determinadas teorias ou práticas. Mais do que isso, elas 

fomentam processos subjetivadores: “Interesses são empreendimentos, não explicações, e são 

mais frágeis, mais discutidos e mais negociados e negociáveis do que muitos sociólogos e 

outros gostam de acreditar” (ROSE, 2011, p. 71).  

 Antes que se possa reduzir a discussão a um jogo de verdadeiro e falso, procuramos 

refletir como os processos de subjetivação estabelecem um conjunto de obrigações do sujeito 

com seu corpo e, consequentemente, consigo mesmo. Quando postos em relação, os planos de 

ensino corporal aqui apresentados mostram como a subjetividade surge historicamente como 

um objeto da pedagogia teatral, a partir de novos procedimentos de conhecimento.  

 
É possível ter um conhecimento verdadeiro, e em que condições se pode ter 
esse conhecimento verdadeiro do sujeito? Será tecnicamente possível, será 
teoricamente legítimo fazer valerem, a propósito do sujeito, a propósito da 
forma e do conteúdo das experiências subjetivas, os procedimentos e os 
critérios próprios do conhecimento de um objeto qualquer? (FOUCAULT, 
2016, p. 11).  

 

São essas as perguntas que podem ser feitas antes de se propor qualquer prática 

educativa para os corpos dos atores. Pois as teorias sobre o corpo do ator, mais do que falar 

sobre como o corpo do ator pode ser aperfeiçoado, produzem um conjunto de obrigações do 

ator com ele mesmo, ou seja, o indivíduo precisa lançar mão, para exercer sua profissão, de 

uma série de procedimentos, remédios, exercícios e técnicas de autoconhecimento, de auto-

observação, enfim, toda sorte de processos de subjetivação. 
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* 

 

 Na publicação das Lições Dramáticas (1956), de João Caetano dos Santos, informa-se 

que o ator se baseou na leitura dos três tomos do livro Physiologia das Paixões e Afecções, 

precedida de uma noção philosophica geral e por um estudo aprofundado e descripções 

anatomicas do Homem e da Mulher, publicado em 1855, pelo médico higienista Mello de 

Moraes (como já mencionado no capítulo 1).  

 Na proposta de ensino da Escola Dramática, por João Caetano dos Santos, identificou-

se a presença de uma disciplina com o mesmo nome do livro do médico, chamada de 

Physiologia das paixões, cujo objetivo seria ensinar “a mimica apropriada ao jogo dos 

differentes affectos e paixões, segundo os preceitos da arte theatral” (SANTOS, 1857, n.p.). 

Na solicitação enviada ao imperador, trocou-se a Physiologia das paixões pela disciplina de 

Declamação.  

 As indicações dadas pelo ator nas Lições Dramáticas a respeito da fisionomia das 

emoções, descrevendo como um ator deveria mobilizar o seu rosto para que imprimisse o 

sentimento correto que o personagem estava sentindo, se correlacionam com a ideia de Mello 

Moraes de que a fisionomia permite diagnosticar os estados da alma dos pacientes: “A 

physionomia é um dos órgão mais eloquentes e mais activos da linguagem do coração e do 

espírito, uma das superfícies da organisação, que mais relação tem com as afecções da alma, e 

onde as doenças, as paixões, os vícios e as virtudes, operam as mais notáveis mudanças” 

(MORAES, 1855, tomo 2, p. 32). Para o médico, seria pela fisionomia que se poderia 

distinguir os homens “selvagens” e “irracionais” dos que em sua natureza carregam o “grão 

de perfeição e excelencia” (MORAES, 1855, tomo 2, p. 33). 

 Na descrição dada por João Caetano dos Santos sobre como um ator deveria empregar 

as partes do seu corpo para representar o sentimento da cólera, por exemplo, indica-se que os 

atores devem desenhar “uma tempestade na fisionomia, com as sobrancelhas franzidas, os 

olhos semi-abertos, entumecidos os traços da face, a bôca um pouco cerrada, pisar forte e 

decidido, e os braços vigorosos nos seus movimentos” (SANTOS, 1956, p. 20).  

Em seu livro, o médico Mello de Moraes também descreve detalhadamente como cada 

movimento produzido nos músculos do rosto expressam os estados de ânimo interior: 

  
O musculo frontal, situado na parte anterior e superior da face. O insigne 
Bichat, affirma que este musculo na sua contracção isolada, puccha para 
diante uma parte dos tegimentos do craneo, bem como levanta os que cobre 
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o supercilio, irruga transversalmente a fronte. Elle, por sua ação serve para 
exprimir as paixões alegres, e angustiosas, também exprimem os sentimentos 
tempestuosos do coração (MORAES, 1855, tomo 2, p. 35).  

 

Tais passagens demonstram a recorrência de uma mesma ideia, de que a carne poderia 

tornar visível os sentimentos do personagem, ao reproduzir determinados movimentos com as 

partes do corpo. A fisionomia revela os sintomas dos estados interiores e, para o autor de 

Physiologia das paixões, ela é importante para se diagnosticar as patologias dos pacientes; 

para o autor das Lições Dramáticas, por sua vez, ela é importante para que o público tenha 

uma “perfeita ilusão” dos estados de ânimo das personagens (SANTOS, 1956, p. 20). 

Para o médico, assim como as doenças, fossem mentais ou físicas, eram 

diagnosticadas pela superfície do corpo, ao mobilizar o corpo com exercícios físicos, poder-

se-ia, logo, alterar os estados psíquicos: “DEOS faz nascer os pensamentos da alma após dos 

movimentos do corpo, e os movimentos do corpo após dos pensamentos da alma; de tal sorte, 

que as modificações de um e de outro são occasiões de exercicios” (MORAES, 1855, tomo 3, 

p. 113). Oito décadas antes da Revista Educação Physica ser lançada, glorificando os 

benefícios dos exercícios físicos para o bem-estar mental, já se vê apontar em Moraes a 

ocorrência dessa ideia. Tal ideia não aparece nos textos de João Caetano, que parece fazer um 

uso instrumental dos tomos de Mello Moraes para melhor representar um personagem, e não 

para desenvolver as faculdades cognitivas e morais dos atores. 

A par da multiplicidade de estudos advindos da psicologia, neurociência e da medicina 

nos estudos de preparação corporal de atores, identificou-se também a presença da teoria das 

emoções, do psicólogo e fisiologista americano William James (1854-1910), que é recorrente 

tanto nas artes cênicas quanto na educação física, para justificar como o movimento corporal é 

uma ferramenta de modificação comportamental. Diferente do livro de Mello Moraes, que o 

ator João Caetano dos Santos menciona como uma ferramenta para se moldar, no corpo, os 

sintomas das emoções, a teoria das emoções, quando citada nas artes cênicas, produz outra 

relação entre corpo e emoção. O movimento do corpo não é apenas a superfície de onde se 

inscrevem os sentimentos, o movimento pode operar as mudanças emocionais via conexões 

neurais. Grosso modo, a mente, isto é, os pensamentos, as sensações e as emoções, poderia ser 

manipulada com estímulos físicos; nesse sentido, o corpo é visualizado como uma extensão 

da mente. Este aspecto da teoria de James é citado pela ex-professora do Departamento de 

Artes Cênicas da USP, Yedda Carvalho Chaves: “No fim do século XIX, James, um dos 

fundadores da psicologia fisiológica experimental e um dos principais representantes da 

filosofia pragmática, interessava-se pela experiência consciente, onde o corpo tem um lugar 
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preponderante(...). Para James, o corpo é a ‘parte mais íntima do eu material’” (CHAVES, 

2009, p. 175).  

Para a professora, o encenador russo E. V. Meyerhold (1874-1940) teria encontrado na 

teoria das emoções o subsídio teórico para uma nova prática de trabalho com atores, pela qual 

o corpo é visualizado como um protagonista nas transformações dos estados emocionais:  

 
(...) pude constatar em minha pesquisa de doutorado que as colaborações 
iniciadas com fisiologistas russos foram profícuas e significativas e que 
Meyerhold inovou na discussão sobre a emoção no trabalho do ator ao 
agregar aos seus estudos, no campo da psicologia, a teoria periférica das 
emoções do filósofo e psicólogo americano William James. A  noção  de  
integração  entre  o  corpo  e a mente  do  ator  será  um  eixo  diferenciador  
em relação aos procedimentos empregados no teatro vigente da sua época 
(...) Em uma verdadeira revolução copernicana, ele trabalha arduamente na 
primeira implementação do corpo visto enquanto laboratório de intenções e 
interrogações artísticas (CHAVES, 2009, p. 172). 

 

 Mais do que sistematizar uma metodologia de trabalho, o que se põe em tela a partir 

de um referencial teórico como este é a mudança nas regras de racionalização do movimento 

corporal. Desse modo, o corpo se torna, segundo a autora, um agente organizador das 

experiências sensórias e cognitivas, ou seja, o próprio corpo seria o espaço onde o vivido se 

torna percebido e de onde o pensamento se torna movimento: 

 
O mundo sobre o qual faz-se uma experiência (nomeado  também  ‘campo  
de  consciência’) apresenta-se a todo momento tendo como centro  o  nosso  
corpo;  centro  de  visão,  centro de ação, centro de interesse. O lugar onde o 
corpo encontra-se, é ‘aqui’; o momento onde o corpo age é ‘agora’; o que o 
corpo toca é ‘isso’.” Estes indicadores que designam a ‘posição’ implicam 
um conhecimento do processo perceptivo que faz referência a um centro de 
ação e de interesse situado no corpo em movimento e logo em ação. 
(CHAVES, 2009, p.175 e 176). 

 
Os comportamentos humanos são explicados pelo mapeamento dos padrões neurais do 

sistema nervoso, logo, a prática regular de exercícios físicos poderia moldar novos hábitos, 

por ser ela capaz de alterar os padrões neurais. Essa foi uma das principais apropriações das 

ideias da teoria de William James pelos preparadores corporais: “o movimento tem um papel 

não somente funcional, mas de senha e nuança as nossas intenções, e também as nossas 

emoções. (...) A noção de corpo e mente que emerge é assim explicitamente a de um corpo 

que pensa, de dedos que pensam, de pernas que pensam” (CHAVES, 2009, p. 175).  

 A teoria das emoções também aparece na Revista Educação Physica como um 

fundamento científico para a defesa de que a prática física escolar não agia somente sobre os 

músculos, mas sobre a "substância cinzenta do cérebro”: 
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Dado que assim seja, tanto quanto o pensamento possa influir sôbre o 
movimento, o movimento influirá também sôbre o pensamento. Aliás já 
William James nos demonstrava, com sua ainda discutida teoria das emoções 
que o funcionamento geral dos órgãos é que nos levaria a sofrer a influência 
desta ou daquela emoção, ou, por outras palavras, que a influência orgânica é 
capital sôbre o sentimento e o pensamento (EDUCAÇÃO, 1940, p. 69). 

 
De outro lado, continuamos esquecidos de que a psicologia e a fisiologia 
modernas já têm demonstrado, por pesquisas e experiências de tôda ordem, a 
interdependência vital da natureza física, intelectual e moral. Se se dá algum 
crédito à teoria de William James, segunda a qual os gestos e as atitudes 
criam os sentimentos que lhes correspondem, muitos e excelentes hábitos de 
vida, morais e sociais, se poderão inculcar e desenvolver, nas gerações 
novas, através dos jogos, da ginástica e dos esportes” (AZEVEDO, 1960, p. 
18 e 19). 

 

 Como vemos, a teoria de William James foi uma das teorias utilizadas pelos 

educadores físicos e preparadores corporais para estimular fisicamente os alunos. O exercício 

corporal é visto como uma atividade ideal para formação dos futuros cidadãos:  “O gôsto pelo 

esforço, a resistência e o vigor físico, a disciplina dos nervos e dos músculos, sob o domínio 

dum caráter viril e duma inteligência esclarecida - êste, sim, deve ser o ideal, necessário a 

todas as profissões, a todas as classes sociais, a ambos os sexos e a todas as idades” 

(EDUCAÇÃO, 1940, p. 69). Por meio dela, pôde-se pôr em circulação um novo vocabulário 

para se falar a respeito da atividade física, independente do campo que ela está circunscrita. A 

anatomia mental, o estudo do funcionamento de partes do cérebro em relação à atividade 

motora, pôde tornar os comportamentos, a inteligência e a interioridade humana 

compreensíveis, calculáveis e ordenáveis. O uso da teoria das emoções faz algo mais do que 

revelar ou representar as verdades sobre o funcionamento da mente e sua relação com o 

corpo, ele torna tanto o corpo como a mente um espaço problemático, passível de sofrer 

interferências das mais variadas sortes para os mais variados fins. O corpo se inscreve como 

um problema e, ao mesmo tempo, como a solução para se restaurar comportamentos e hábitos 

mais adequados.  
 
Os jogos de dança podem constituir, ainda assim, o impulso de uma 
atividade efetiva: as expressões corporais dos sentimentos têm sôbre a alma 
do indivíduo um grande poder de sugestão. W. James aconselha às pessôas 
que, ao despertar, sentem o coração comprimido pela tristeza, a reagirem 
contra a expressão dêsse sentimento, adotando posturas alegres e um tom 
prazenteiro. Prontamente a melancolia desaparecerá, deixando refletida na 
alma a alegria cuja expressão física se tivera a contade de realizar. Por meio 
dos movimentos que executavam, os dançarinos gregos impregnavam seu 
espírito e coração de sentimentos favoráveis a certos átos (MAGNIN, 1939, 
p. 18 e 19).  
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  Seja na educação física, seja nas artes cênicas, as teorias científicas auxiliaram tanto 

uma como outra a se definir como atividade privilegiada para se desenvolverem as 

habilidades motoras, psíquicas e cognitivas do indivíduo.  
 
O movimento é o fundamento do conhecimento e a dança ganha existência 
no corpo a partir de movimentos. É na ação que a dança constrói o corpo 
para que possamos entender o seu funcionamento e consequentemente, 
conhecer. De acordo com o neuropsiquiatra John Ratey, se pudermos 
entender melhor o movimento, poderemos entender as relações com o 
sistema motor, que também tem responsabilidade pela formação dos nossos 
pensamentos, palavras e gestos (BASTOS, 2003, p. 52). 

 
O papel do gesto é considerável na moral, e os exercícios físicos regulam o 
gesto, multiplicando-lhe os efeitos (...) Demo-nos, pois, aos movimentos que 
nos valem a energia, a fôrça, a coragem no perigo, a alegria do triunfo, a 
segurança do caráter, e nos preparam o excitamento e as emoções 
correspondentes, fortes e poderosas, e evitaremos os reflexos opostos que 
nos condenam às emoções debilitantes e penosas. (...)  A atividade não é 
menos uma necessidade moral do que um dever físico (AZEVEDO, 1960, p. 
48). 

 

Ambas compartilham de um ideal de corpo, um corpo em posição de privilégio sobre 

os acontecimentos físicos, psíquicos e neurológicos. Um corpo que pode conquistar e 

remodelar a subjetividade humana, pois o movimento produz pensamento e vice-versa: 

“movimento é pensamento em ato e o pensamento é movimento em potência, dizia Tissiè,  

quando o cérebro pensa é todo o ser que entra em ação” (AZEVEDO, 1960, p. 47); 

“Considerar o movimento não como uma simples função do corpo, mas como um 

desenvolvimento  do  pensamento” (KATZ, 2010, p. 167).  
 
Sabe-se hoje que o corpo porta certas habilidades motoras que são 
inseparáveis de outras competências suas, tais como as de raciocinar, 
emocionar-se, desenvolver linguagem, etc. Vários cientistas da robótica, 
neurociências, linguística, filosofia e ciencias cognitivas têm convergido 
seus interesses para entender a cognição como encarnada, carnificada 
(embodied, embedded), entre os quais estão Valera et al. 1991, Sheets-
Jonhstone 1999, Damásio 1994, 1999, Clark 1997, 1999. etc.” (KATZ apud 
BASTOS, 2003, p. 66). 

 

 A apropriação das ideias da teoria de William James pode ter tomado novos fôlegos 

com os atuais estudos da neurociência, utilizados pelos preparadores corporais 

contemporâneos. Chaves (2009), inclusive, menciona haver uma relação entre os estudos do 

neurofisiologista francês Alain Berthoz e a teoria das emoções:  
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Os estudos sobre James conduzem Alain Berthoz a reconhecer, pelas 
obliqüidades de novas investigações que utilizam os mapas tridimensionais 
do cérebro, obtidos com imagem por ressonância magnética, que a 
imaginação de um movimento  ativa  as  mesmas  estruturas que  a  sua 
execução. (...) Pensamos  com  o  nosso  corpo, afirma o neurofisiologista 
francês (Alain Berthoz), e não somente  com  uma  linguagem  mental  
destacada  do corpo que age (CHAVES, 2009, p. 178).  

 
 Nesse sentido, não só Alain Berthoz, mas também Antonio Damasio,  Ivan Izquierdo, 

Daniel Dennett, entre outros, são citados pelos professores que publicaram na Revista Sala 

Preta de 2001 a 2014, para destacarem que o desenvolvimento dos processos identitários e 

cognitivos dependem da interação entre mente e corpo, tal como no artigo da coordenadora do 

curso de Comunicações e Artes do Corpo, da PUC-SP,  Rosa Hercoles: 

 
Na proposta de BERTHOZ (2010), o sentido  do  movimento  também 
desempenha a tarefa de reconhecer o mundo,  participando  ativamente  dos  
processos  que formatam as representações mentais e sua ausência,  
conseqüentemente,  provocaria  falhas  na constituição  cognitiva. (...) Em 
Tipos de Mentes (1997), Daniel Dennett nos diz  que  os  sistemas  
intencionais operam  preparando  o  corpo  para  toda  e  qualquer  ação  por 
meio de arranjos neuromusculares necessários à sua ocorrência. Trata-se, 
portanto, dos mecanismos cognitivos que regulam o grau de atividade da 
musculatura estriada, adequando o uso da força  à  ação  pretendida,  
inscrevendo-se,  nestes arranjos, as qualidades formais do movimento 
(HERCOLES, 2010, p. 201 e 200).  
 

A atividade corporal, portanto, seria responsável pelo bom equilíbrio entre ambos: 
 
A  revisão  de  nossos  entendimentos  de movimento  pede  uma  abordagem  
que  o  veja como a manifestação de certos “estados corporais,  resultantes  
dos  incessantes  acordos  entre forças internas (musculares) e forças 
externas (físicas). (...) Estas mudanças em  curso,  sem  dúvida, fazem  surgir 
outras dramaturgias, dado que outras relações entre 
corpo/movimento/linguagem se  estabelecem (HERCOLES, 2010, p. 202). 

 

* 

 
 A partir da correlação aqui apontada entre a educação física e o treinamento de atores, 

pode-se começar a desorganizar algumas ideias que se estabeleceram como fundamentais.  A 

aparição de enunciados como "As marcas no corpo da pessoa revelam acolhimento ou defesa 

dos acontecimentos da existência” (SPERBER, 2005, p. 112) ou "a  cognição depende dos 

diferentes tipos de experiência que são produzidas pelas capacidades sensoriais e  motoras  do  

corpo”  (BONFITTO, 2005, p. 28) coloca em jogo uma modalidade de existência codificada, 
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em que não estamos mais diante apenas da preparação de um ator para desempenhar um 

personagem:  
 

O instrumento de expressão do ator não é apenas seu corpo com suas 
posturas, movimentos, gestos, ações e voz, não é um corpo que termina na 
base do pescoço. É um corpo que tem uma cabeça, que é também uma 
cabeça, com um rosto merecidamente reconhecido por seu poder de 
expressão, desenhando-lhe a parte anterior. Mas é na parte interior da cabeça 
que se localiza a origem última de todos os movimentos, voluntários e 
involuntários, conscientes e inconscientes, é aí que se forma a auto-imagem 
e onde nascem os sentimentos e as sensações, e os pensamentos ganham 
forma e sentido. É pela interligação e reciprocidade entre as camadas do 
cérebro, cada uma com suas especializações, que ao exercer qualquer dos 
quatro componentes da ação em estado de vigília, o movimento, o 
pensamento, a sensação e o sentimento, os outros são atingidos, em maior ou 
menor grau, de uma maneira ou outra. O fato é que cada um deles não se 
manifesta separadamente num corpo sadio (KEISERMAN, 1986). 

 
 Os estudos teatrais mais contemporâneos entenderam que as práticas corporais 

nascidas na virada do século XIX para o XX, no Brasil, primavam por tornar o “corpo hábil 

para apresentar estados psíquicos, emoções e pensamentos que caracterizavam a personagem 

dramática. O ator deveria ter a habilidade de produzir signos com seu corpo a serem 

decodificados pelo espectador como a um texto” (BELÉM, 2011, v. 1, p. 67). Hoje, o 

pensamento de que o ator deveria mostrar o corpo da personagem estaria superado: 

  
A ideia de signos a serem decodificados, de representação de códigos 
expostos no texto literário vai aos poucos sendo substituída pela ideia do 
corpo como gerador por si mesmo de sentidos. A  individualidade  dos  
corpos  dos  atores  é  então  retomada,  numa  visão  integral  de corpo e 
mente (BELÉM, 2011, v.1, p. 68).   

 

 A fisionomia dos sentimentos, proposta por João Caetano, seria enquadrada, segundo 

essa nova teoria, como a busca pela construção de um “corpo semiótico”, isto é, um corpo que 

representa as ideias do texto dramático, codificando as emoções por meio de gestos que 

seriam decodificados pelo espectador. O que se buscaria hoje é algo diferente de habilitar o 

corpo para que ele produza signos, mas que possa ser “explorado em sua materialidade, em 

sua capacidade inerente de afetar o outro pela presença” (BELÉM, 2011, v. 1, p. 76). E que o 

ator contemporâneo, ao invés de “portar um personagem”, “apresenta aspectos  de  seu  

próprio  ser,  de  sua  individualidade enquanto sujeito no mundo" (BELÉM, 2011, v. 1, p. 

76).  

 Tal ideia, posta em nosso tempo, deflagra outro movimento que começou a ser 

apontado com essa pesquisa ao se analisar os planos de ensino: o deslocamento de interesse 
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que antes se pronunciava da superfície corpórea do ator para o seu íntimo, de sua carne para 

sua alma, de sua pele para a sua psiquê. O percurso feito por nós tentou demonstrar como foi 

possível surgir, nas práticas teatrais, a incitação à individualidade dos atores, à exposição de 

seu ser, como se se despisse à frente dos espectadores e revelasse, com o seu corpo, aquilo 

que guarda em seu íntimo.   

Apresentamos planos de ensino, artigos científicos dos campos das artes e da medicina 

e narrativas históricas recorrentes. Dispusemos um ao lado do outro, menos para encontrar 

uma síntese entre eles ou comprovar a veracidade das teorias encontradas, e mais para 

desarticular os fios que amarram acontecimentos em um novelo tão bem arranjado que, 

quando olhamos para eles, agimos com uma certa naturalidade, empregando valores, 

autoridades e status a cada um, como se sempre tivessem tido aquela forma. O novelo seria 

uma formação discursiva, ou seja, o que se delimita como formação do corpo do artista 

teatral; o trabalho, portanto, consistiu em começar a abrir os novelos, espalhar os fios e 

encontrar outros pontos de associações entre eles. Procuramos detectar o ponto de contato 

entre o que se disse sobre o corpo nas práticas de ensino teatrais e o que se disse sobre o 

mesmo tema em práticas vizinhas, estranhas, disparatadas, as quais igualmente estimulam a 

individuação e o aperfeiçoamento cognitivo, psíquico e físico das pessoas.  

   Identificamos a intensificação de uma visualização médica e psicológica sobre os 

corpos dos atores no momento em que as instituições escolares se associaram aos cânones 

higienistas do início do século XX, relacionando o desenvolvimento corpóreo das crianças ao 

aprimoramento de suas faculdades psíquicas. Sendo assim, a inserção de práticas corporais na 

formação do ator teria se tornado um dos locus privilegiados de autogoverno e 

autorregulação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Nos aproximamos das considerações finais desse trabalho propondo um breve exame a 

respeito de um problema encontrado nos discursos de atuais preparadores corporais: constituir 

um tipo de treinamento que pudesse liberar uma (suposta) potencia dos corpos aprisionada 

pelos processos de captura da subjetividade que o século XX inventou. O interesse da 

maquinaria estatal pelo aumento das capacidades cognitivas e psíquicas via educação física 

não é uma novidade, atuais historiadores, filósofos e artistas já o identificaram, porém, 

acreditam haver, nas artes cênicas, um espaço privilegiado para um “verdadeiro” exercício da 

liberdade corporal. Desse modo, percebe-se delinear em nossa atualidade os contornos de um 

novo tipo de sujeito: alguém autogovernável que exerce a sua liberdade de modo adequado. 

Segundo o artigo Descobrir o corpo - Uma história sem fim, da historiadora Denise 

Bernuzzi de Sant' Anna (SANT’ANNA, 2000), após os movimentos sociais da década de 

1960, o corpo foi “redescoberto” também na política, na ciência e na mídia, provocando o que 

a autora chamou de “corporeísmo” nas sociedades ocidentais. Para a autora, neste momento, o 

corpo passou a ser reconhecido como um “sujeito primordial sensível e tão importante quanto 

em outros momentos fora a alma” (SANT’ANNA, 2000, p. 245). O artigo de Sant’anna ajuda 

a identificar que, para além das práticas de ensino do corpo do ator, práticas médicas, 

pedagógicas, econômicas e políticas também se apropriaram do corpo como um objeto de 

saber positivo: “Em suma, tudo se passa como se após séculos de culpabilizações, o corpo 

tivesse conquistado um lugar de destaque, tanto para ser finalmente valorizado como para ser 

mais amplamente explorado” (SANT’ANNA, 2000, p 245). O mundo ocidental, após a 

década de 1960, segundo a autora, fez emergir interesses insaciáveis sobre o corpo dos 

habitantes, buscando torná-lo saudável e forte. Nos anos 1990, essa prerrogativa do corpo 

saudável, entendido como musculoso e vigoroso, se desgastou e deu lugar a uma nova 

“descoberta”. Não que a imagem do corpo musculoso, turbinado, tenha deixado de existir, 

mas possibilitou o nascimento de outras correntes, que agora se voltam mais para o 

recolhimento, para uma desaceleração, rumo a uma condição mínima de lazer e saúde, como 

uma espécie de desaceleração preventiva. Então, nós, do século XXI, estaríamos imersos em 

um mundo de hipervalorização da saúde, de aumento da expectativa de vida e da majoração 

do bem-estar de cada homem e mulher.  

A valoração do corpo na modernidade também foi identificada por aqueles que 

escreveram uma história do corpo do ator, tal como o psicólogo Caio Próchno (PRÓCHNO, 

1999), que também menciona uma “redescoberta” do corpo pela mídia, pelas artes, pela 
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medicina, pelas ciências no século XX. Também reconhece que o corpo tomou o lugar de 

importância que a alma outrora tinha, sendo alvo dos mais variados tipos de enunciados que 

procuram torná-lo mais vigoroso, saudável, forte, musculoso, blindado etc.  Para o autor, 

assim como para Sant’Anna, tal valorização causa um efeito negativo sobre a individualidade 

do ser humano, que acaba por desviar o corpo de sua “verdadeira natureza”.  

Outros intelectuais e artistas também reconhecem que a valorização que a 

modernidade conferiu ao corpo produziu um efeito negativo sobre a subjetividade. Na Revista 

Sala Preta, Pelbart (2007, p. 57) afirma que a vida foi tomada de assalto por um “poder”, 

“desde os genes, o corpo, a afetividade, o psiquismo, até a inteligência, a imaginação, a 

criatividade”. Para o filósofo, esse “poder” se constitui em otimizar a vida, intensificá-la, 

encarregar-se dela ao invés de “como era o caso das modalidades anteriores de poder, barrar a 

vida” (PELBART, 2007, p. 58):  
 
Se imaginávamos, algumas décadas atrás, ter espaços preservados da 
ingerência direta dos poderes, por exemplo, o corpo, o inconsciente ou a 
natureza, e tínhamos com isso a ilusão de preservar  nessas  esferas  alguma  
autonomia  em relação  aos  poderes,  hoje  nossa  vida  parece  
integralmente  submetida  a  esses  mecanismos  de modulação  da  
existência  (PELBART, 2007, p. 57 e 58).  
 

 Tais autores deflagram que a produção exaustiva de conhecimentos e técnicas sobre o 

corpo acabaram por reduzir a sua liberdade: "Na medida mesma em que nós perdemos a  

capacidade  de  acontecer,  nós não  sabemos mais qual a fonte ou o motor do nosso desejo. 

Não  sabemos mais  qual  é  a  fonte  ou  o  motor do  movimento  do  corpo” (FUGANTI, 

2007, p. 68). “O corpo não agüenta  mais  o  adestramento  civilizatório  que  por milênios se 

abateu sobre ele. O  corpo  não agüenta mais é a docilização que lhe foi imposta pelas 

disciplinas nas fábricas, nas escolas, nos exércitos, nas prisões, nos hospitais, pela máquina 

panóptica” (PELBART, 2007, p. 62). 

 Igualmente já se percebeu que o corpo humano, mais do que aquilo que abrigaria uma 

identidade fixa e estável,  tornou-se uma maquinaria de processos subjetivantes que fabricam 

identidades móveis e cambiantes: “O que é o corpo? Será esta uma falsa questão à qual é 

impossível responder, apesar de que ter um corpo é, para todo mundo, um dos fatos mais 

banais. O corpo não é um objeto. Não é uma coisa, nem uma ideia, mas o que faz existir uma 

coisa e uma ideia para nós” (UNO, 2014, p. 40). 
 
O  corpo  não  está  sendo  compreendido em termos de forma, mas de forças 
interativas, como  uma  complexa  relação  entre  diversas  velocidades, 
como uma elaborada interação entre partículas  infinitas; (...) “corpos” são  
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sistemas  relacionais  abertos,  altamente  suscetíveis e cambiantes. (...)  
Corpo é movimento e mobilidade (FABIÃO, 2008, p. 238). 

 

 Se, por um lado, questionam-se os mecanismos que teriam tornado o corpo visível – a 

escola, o exército, as prisões, os hospitais etc. –, por outro, propõe-se uma intensificação dos 

interesses sobre o corpo a partir de outras lógicas de operação, entendidas como libertárias: 

“de  um  ponto  de  vista  de quem exerce certo tipo de liberdade real, isto é, de  quem  efetua  

e  preenche  a  própria  potência com  encontros  que  fazem a  diferença” (FUGANTI, 2007, 

p. 68);  "liberar o corpo é criar condições de retomar o corpo  como  afectibilidade, como 

poder de afetar e ser afetado, como fluxo, como vibração, como intensidade, e até mesmo 

como poder de começar” (PELBART, 2007, p. 65);  “Eu só quero me aproximar de certas 

nuances que não são suficientemente observadas  por  nós  para  liberar  o  lado potente do 

corpo e do pensamento. O que pode o corpo, o que pode o pensamento, o que pode a vida” 

(FUGANTI, 2007, p. 75).  

Entre os espaços nos quais seria possível se desenrolar uma relação mais potente e 

livre do corpo, novamente, para tais autores, está o das artes cênicas. Próchno, por exemplo, 

discute que o trabalho corporal do ator teria, como princípio, regenerar a potência do corpo 

que fora perdida com a aparição do capitalismo global e da mídia, que objetificou o corpo. 

Para ele, o ator, com sua condição de ter uma percepção apurada do mundo, conseguiria 

encontrar formas de restituir o corpo ao seu status de origem. Também, no artigo de 

Sant’Anna, há uma conclusão semelhante, que afirma que nas artes haveria linhas de pesquisa 

que podem confrontar os “interesses insaciáveis sobre o corpo” (SANT’ANNA, 2000, p. 

247).  

Logo, o trabalho corporal oferecido pelas artes cênicas ou pela dança é entendido 

como um mecanismo de dupla ação: capaz de enfraquecer as “forças” que aprisionariam 

corpos e fomentar processos subjetivantes mais “exuberantes”: 

 
O  teatro  artaudiano,  e  com  ele  a  performance, é cruel ao minar 
fundamentos determinantes  da  cultura  ocidental,  nomeadamente: 
logocentrismo  e  tirania  teológica.  Fundamentos  estes  que  domesticam  e  
minguam  corpos; forças de subjetivação que descorporalizam nossas  
maneiras  de  nos  relacionarmos  e  criarmos mundo (FABIÃO, 2008, p. 
240).  

 
Por exemplo, José Gil, que é um filósofo português interessantíssimo,  
observou  o  processo  através do  qual,  na  dança  contemporânea,  o corpo  
se assume como um feixe de forças, ele desinveste os seus órgãos. É um 
corpo que pode ser como que  esvaziado,  roubado  de  sua  alma, diz  José 
Gil, para poder então ser atravessado pelos fluxos mais exuberantes de vida. 
(PELBART, 2007, p. 63). 
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O ator é estimulado a lutar e trabalhar contra a “automatização, engessamento e 

acomodação do corpo cotidiano para, “dessa forma, potencializá-lo e transbordá-lo em 

comportamentos-em- arte” (FERRACINI, 2005, p. 119), para que a “sua experiência seja 

mais criativa e eficiente” (ROMANO, 2005, p. 250). Produzindo uma espécie de “super-

sujeitos” conscientes e livres:  

 
A mudança do comportamento do indivíduo se dá pela consciencia corporal, 
pelo movimento consciente e não repetitivo; é preciso mudar os habitos de 
comportamento viciosos do indivíduo, que o aprisionam; é preciso que o 
corpo se desobrigue de desempenhar gestos que não lhe pertencem, gestos 
que são estranhos e que por sua vez são uma violência contra a sensibilidade 
da alma e à inteligência do corpo (VITIELLO, 2012, p. 73).  
 
O  corpo  em  seu  comportamento  cotidiano, mesmo com sua tendência à 
lei do mínimo esforço  e  da  acomodação,  tem  o  poder  virtual de sua 
(re)criação e transbordamento dele mesmo para ele mesmo, que pode ser 
(re)atualizado com  muito  trabalho  e  esforço  ativo por  parte dos atores. 
Considero o corpo com comportamento cotidiano como um corpo colocado 
em situações normais do dia-a-dia;  um  corpo  que,  em função  de  relações 
históricas, culturais e econômicas, tende à automatização,  à acomodação,  
ao  risco  de  cristalização  e  engessamento (FERRACINI, 2005, p. 119).  

 

O ator, mais do que alguém que representa para uma plateia, começa a ser descrito 

como um cidadão ideal, adequado a viver numa sociedade democrática como a nossa. Espera-

se que ele “saiba se posicionar política e filosoficamente” e “saiba o que quer da arte e da vida 

e tenha coragem e autodeterminação para merecê-la” (LEONARDELLI, 2002, p. 26), “que 

seja calmo, saiba ouvir o outro e acredite no mundo à sua volta”, “que enxergue a verdade a qual 

ninguém vê”, seja “humilde”  (JARDIM, 2002, p. 21); e “tenha confiança em si mesmo” 

(LEONARDELLI, 2002, p. 27), que tenha a “obrigação profissional de ser discreto, possuir 

pudor, ter coragem (...) Sempre mostrar o lado desconhecido das coisas; sempre procurar a 

verdade real e não o conceito popular de verdade; recriminar os engodos e as soluções fáceis; 

ser responsável por tudo o que empreender” (JANUZELLI, 1984, p. 58); tenha conhecimento 

de todo sistema ósseo do corpo, acesso às sensações de volume, peso e direção, além de ter 

uma profunda consciência das percepções corpóreas (LEMOS, 2008, p. 131) (CAON, 2012); 

“destrancar o corpo dos hábitos cotidianos, sensibilizando-os de forma a todo o corpo atuar na 

ação” (JANUZELLI, 1984, p. 77); “ampliar a capacidade perceptiva por meio de um corpo 

que seja capaz de sentir, perceber e se (re)organizar” (VELLOSO, 2010, p. 192); “superar as 

percepções ordinárias por meio da consciência da ligação entre corpo e mente para encontrar 

novas percepções” (CHAVES 2005, p.37); “reestruturar o corpo, reeducar o movimento com 
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base em experiências sensório motoras, despertar os sentidos e sua relação com o movimento; 

perceber os diferentes sistemas do corpo e sua integração com o movimento, perceber o outro 

e o entorno” (COSTA, 2011, v.1, p.5); “acionar canais sensoriais” (KEISERMAN , 2008, 

p.304); “realizar um treinamento de exaustão física para preparar um corpo forte e resistente 

e, ao mesmo tempo, esvaziar o corpo e a mente de referências” (SPERBER, 2005, p.115); 

“conduzir ao autoconhecimento e à ampliação de ações corporais” (VELARDI, 2011, p. 

42/47); excitar os sentidos, romper com tiques e clichês pessoais, alongar, flexibilizar, 

encontrar individualmente a sua expressividade, conhecer os limites físicos, se concentrar, 

trabalhar com saúde, segurança, ousadia e persistência, dilatar o corpo, limpar os gestos 

superfluos, dar energia ao movimento; abandonar o ego, desenvolver a precisão corporal; 

explorar movimentos das articulações e apropriar-se de seu gestual pessoal (BITTENCOURT, 

2003).  

 A preparação corporal tomou para si a responsabilidade um tanto salvacionista de um 

sujeito debilitado pelas forças de um inimigo imaginário, tal como o “capital”, e de edificação 

de um indivíduo emancipado, saudável, protegido e continuamente assistido por si mesmo e 

pelo outro. Como elucida o sociólogo Nikolas Rose, “salvar”, neste caso, seria: 

 
(...) sinônimo de conscientizar/refletir autonomamente; segundo os clínicos, 
seria o mesmo que curar/modificar hábitos; para os democratas, seria algo 
análogo a potencializar as individualidades por meio da autorreflexão; por 
fim, os representacionistas associariam o ato da salvação ao desvelamento 
das ilusões do poder. Em todas essas abordagens, os poderes apoiados nos 
discursos que justificam práticas impositivas são apresentados como ações 
assimétricas sobre corpos submissos que sofrem, quase passivamente, a 
sobreposição dos assujeitamentos (ROSE, 2011, p. 164). 

 

Todo esse processo de aprendizado (...) é tarefa para uma vida toda. 
Modificar hábitos de comportamento, movimentos e posturas inadequados e 
enraizados na musculatura e nas articulações, despertar sensações corporais 
há muito tempo sufocadas, encarar  um “analfabetismo” na linguagem 
gestual e de movimento, admitir que não sabe respirar quando tenta interferir 
na sua realização involuntária, exigem do ator, antes de mais nada, coragem, 
desprendimento e fé” (KEISERMAN, 1986, p. 30). 
  

Assim, a existência do indivíduo é novamente posta sob observação de uma ponta a 

outra, já que, como dito acima, “é uma tarefa para uma vida toda”, e já que a via pedagógica 

de um preparador corporal  
 
(...) deveria incluir não apenas exercícios que auxiliassem o intérprete de 
teatro (seja o ator profissional, o ator em formação ou praticantes ocasionais 
da arte teatral) mas também a melhor forma de aplicá-los e executá-los;  
enfocando tanto o ator em cena quanto na sua vida pessoal, uma  vez  que  o  
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desempenho  cênico pode  apenas  fragilmente  ser desvinculado  da 
existência do ator fora dos palcos (ROMANO, 2005, p. 249). 

 

 Tais considerações a respeito do que a preparação corporal e o corpo são capazes de 

promover na vida dos indivíduos nos apontam algumas questões. A primeira é que se, por um 

lado, trata-se de liberar o corpo, por outro, essa liberação é altamente vigiada, codificada e, 

principalmente, autorregulada pelo próprio sujeito. É preciso atender a uma série de 

exigências para ser considerado “liberado” corporalmente. Ou seja, a valorização do corpo 

nas artes cênicas acompanha um aumento de um controle do corpo por ele mesmo, um 

controle mais amplo e sofisticado em vários níveis:  

 
Queremos um ator capaz de perceber qualquer modificação no seu 
instrumento corporal no momento mesmo em que ela acontece, e mais do 
que isto, a capacidade de identificar a razão, interna ou externa, que motivou 
a mudança, seja ela em que parte for, e que tipo de mudança tenha sido, se 
na postura, no grau de tensão, na posição, etc. (KEISERMAN, 1986, p. 25).  

 
Não se quer mais um ator com um corpo forte, disciplinado e governado por 

comandos morais exteriores, mas um corpo também forte, sensível, consciente e, 

principalmente, autorregulado, ou seja, também governado, mas por um indivíduo treinado 

para controlar tanto seu corpo quanto sua mente. Por meio de um intenso trabalho do 

indivíduo sobre ele mesmo, com práticas que o solicitam para conhecer a si mesmo, para 

controlar a si mesmo e cuidar de si mesmo, a liberdade individual é conquistada sob o olhar 

de uma autoridade real ou imaginária, ou de algum sistema de verdade oriundo das disciplinas 

científicas, seja a psicologia, a medicina, a teologia, as ciências sociais ou as artes (ROSE, 

2011). São mecanismos nem tão novos assim, eles surgiram com as técnicas cristãs de 

confissão e continuaram com as atuais técnicas psicoterápicas (FOUCAULT, 2013, 2012).  

Logo, a preparação corporal dos atores não necessariamente é o espaço privilegiado do 

exercício de uma liberdade, mas talvez tenha se tornado um mecanismo integrante da 

maquinaria de governamento da população, tal como (FOUCAULT, 2009) e (ROSE, 2011) 

definem. Se cada cidadão for capaz de se autorregular, menos diretos serão os mecanismos de 

controle advindos do Estado. Se os pais bem souberem governar a família e a casa, se os 

educadores bem souberem governar as crianças, se cada um bem souber governar seu próprio 

corpo e seu próprio espírito, não significará a conquista da liberdade frente a um poder 

soberano e repressor, mas a nossa readequação a um novo tipo de poder liberal. É em nome de 

uma vida mais produtiva, mais sadia, mais perspicaz, mais virtuosa, mais satisfeita, e o que 
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quer que seja, que aderimos a práticas de normatividade que têm modelado nosso presente em 

termos do aparato político do Estado (ROSE, 2011).  

Do governo ao autogoverno, as práticas de ensino teatral teriam se unido, segundo 

pudemos constatar, a objetivos morais, sociais ou políticos amplos. Isso se torna um 

problema, na medida em que nós artistas teatrais do século XXI, ao direcionarmos nossas 

ações para nos opormos ou resistirmos aos interesses políticos do Estado, podemos acabar 

assegurando a manutenção de interesses políticos e programas liberais de governos que 

julgamos combater. O liberalismo, como diria Rose (2011), não é apenas uma ideologia, é 

uma prática que força os limites do governo, que incita os cidadãos a se conduzirem como 

“sujeitos de liberdade”.  O liberalismo precisa de indivíduos livres para operar e se legitimar, 

pois ele age à distância, fornecendo o vocabulário com o qual as pessoas possam interpretar e 

governar a si mesmas. Então, de qual liberdade os preparadores corporais, os professores e os 

artistas estão a falar? Já que, em se tratando de um autogoverno “não existe um autodomínio 

bom e um autodomínio ruim por excelência. Dominar os próprios desejos visando uma 

consciência do que é destrutivo x dominar os próprios desejos a mando de uma moral 

religiosa, por exemplo” (ROSE, 2011, p. 54). 

Esse modo de governo da vida em que cada um é incitado a melhor se conduzir, o 

poder não é mais exercido através da dominação, da coação ou da ameaça advinda de um 

centro, e sim por meio da livre adesão e da “educação dos cidadãos, tanto no que tange aos 

seus papéis profissionais quanto no que diz respeito às suas vidas pessoais” (ROSE, 2011, p. 

110).  

A ideia de que o poder põe em situação de enfrentamento dois adversários, um “mais 

forte” e outro “mais fraco”, é um tanto reducionista; se fosse assim, ele seria débil, como 

elucida Foucault: 
 

Se o poder  só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio da 
censura, da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um 
grande super-ego , se apenas se exercesse de um modo negativo, ele seria 
muito frágil. Se ele é forte, é porque produz efeitos positivos a nível do 
desejo, e também a nível do saber (FOUCAULT, 2009, p. 146). 

 

O poder não é um mecanismo que somente pune, vigia e interdita, mas, e 

principalmente, opera incitando, induzindo, desviando, facilitando ou dificultando, 

estendendo ou limitando, tornando mais ou menos provável e, no limite, obrigando ou 

impedindo absolutamente. A governamentalidade substitui uma ideia de poder que pudesse 

ser interpretado como repressivo e o redefine como um conjunto de ações sobre a população, 
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com o qual se torna possível modular os hábitos, os desejos e os comportamentos, gerar 

saberes e produzir procedimentos, a partir dos quais o sujeito se relacionará consigo mesmo e 

com o outro. 

 
A estrutura de Estado, no que ela tem de geral, de abstrato e mesmo de 
violento, não chegaria a manter assim, contínua e cautelosamente, todos os 
indivíduos, se ela não se enraizasse, não utilizasse, como uma espécie de 
grande estratégia, todas as pequenas táticas locais e individuais que encerram 
cada um entre nós (FOUCAULT, 2006, p. 231 e 232). 

 

O segundo problema que se coloca a partir da noção de liberdade é que ela precisa ser 

exercitada não de qualquer jeito, mas de um modo em que o desejo individual não se 

sobressaia em relação ao desejo dos outros. É necessário um equilíbrio: ao mesmo tempo em 

que a individualidade é estimulada, não se pode deixar de focar o coletivo. “Talvez, podemos 

dizer que o campo estratégico geral de todos os programas de governo que se consideram 

liberais tem sido definido pelo seguinte problema: como governar indivíduos livres de forma 

tal que eles exerçam sua liberdade da maneira apropriada?” (ROSE, 2011, p. 49). É preciso, 

então, que as liberdades sejam reguladas pelo tênue equilíbrio entre a vontade individual e a 

atividade coletiva, pois cada pessoa é incentivada a trabalhar em prol de seu aperfeiçoamento, 

responsabilizando-se pelo bem da humanidade. Talvez fosse necessário, ainda, pensar como 

as ideias de comunidade, cidadania, nação, democracia, ou qualquer tipo de noção que 

direcione as ações humanas em prol de um bem-estar coletivo, propiciam a criação de 

estratégias de poder para que cada um se autoavalie e se autogoverne, com “prudência, 

sobriedade, firmeza, ajustamento, auto-satisfação, auto-realização, e assim por diante” 

(ROSE, 2011, p. 26).   

Segundo Rose, a concepção contemporânea de pessoa parte de uma regulação de 

conduta que se fundamenta em parte no sistema criminal, baseado nas noções de 

responsabilidade e intenção, o sistema moral que valoriza a autenticidade, nossas políticas que 

enfatizam os direitos individuais, as escolhas individuais e a liberdade individual. É nessa 

sociedade que uma disciplina científica, tal como a Psicologia, pode produzir um 

conhecimento positivo sobre o indivíduo e um modo de “falar a verdade sobre os humanos e 

de agir sobre eles” (ROSE, 2011, p. 39).  
 

(...) nessas sociedades os seres humanos passaram a entender a si mesmos e a 
se relacionar consigo mesmos como seres psicológicos (...) que guarda os 
segredos de sua identidade, a qual eles devem descobrir e realizar, este é o 
padrão segundo o qual se deve julgar uma vida autêntica. (p. 39)” ; “é 



 
 

129 
 

 

somente em um momento histórico (século XIX) que, em um espaço 
geográfico limitado e localizado, os seres humanos passam a ser entendidos 
como indivíduos que são selfs, cada um equipado com um domínio interior, 
uma “psicologia” que é estruturada pela interação entre a experiência 
biográfica particular e certas leis ou processos gerais do animal humano 
(ROSE, 2011, p. 41). 

 

Visto isso, o comportamento humano se torna central em uma sociedade liberal como 

a nossa. A delinquência, a improdutividade, a falta de responsabilidade, a vadiagem etc. não 

seriam apenas problemas distantes de nós, pertencentes às questões morais religiosas, aos 

programas higienistas médicos ou às iniciativas disciplinares de educação. A linguagem e o 

vocabulário da higiene mental e da educação física do século XIX e XX foram emprestados 

num momento em que a conduta individual foi o foco das atividades médicas, a fim de evitar 

os comportamentos degenerados e as influências viciosas.  Nesse sentido, a higiene mental 

não precisa ser entendida como uma prática restrita ao campo médico, mas como um valor 

que alinhavou os interesses sociais com as mais diversas instituições, tanto públicas como 

privadas. Dos Mendonça aos processos de moralização do século XIX, dos médicos 

higienistas aos atuais professores de ensino corporal, o problema seria o mesmo: como criar 

comportamentos mais saudáveis e menos problemáticos.  

As ciências médicas, psicológicas, pedagógicas e artísticas desempenharam uma 

função importante na construção de sentido de uma nação próspera, de uma boa ordem 

pública, e na adequação dos comportamentos dos cidadãos.  A existência do cidadão ocidental 

moderno é regida por este léxico que não advém de um domínio arbitrário como o da política, 

e sim dos discursos racionais das ciências. O cidadão moderno, assim como os artistas do 

século XXI, guia suas ações à luz do esclarecimento científico que os experts oferecem como 

o mais adequado para nossa vida, ancorando-se na promessa de uma vida verdadeira, livre, 

mas sob os conselhos racionais que a ciência provê. O corpo do ator ganhou um preparador, 

alguém autorizado, que ocupa lugares institucionais; são eles professores formados com 

domínio técnico, científico e prático.  

Como visto, a arte não estaria apartada dessa espécie de mecanismo de regulação das 

condutas. Portanto, será que nós, artistas, devemos nos preocupar em procurar modos de 

trabalho, técnicas e pensamentos que possam, então, verdadeiramente restituir a liberdade 

corporal, procurando anular as forças do que foi aqui identificado como autogoverno? Se a 

resposta for positiva, será essa tarefa viável? 
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Por isso, falar sobre o corpo do ator não é simplesmente falar de algo que 

supostamente sempre existiu, e que a evolução do pensamento teria permitido que nosso 

tempo reconhecesse a “verdadeira natureza” do corpo.  Falar sobre o corpo é tornar o corpo 

acessível ao pensamento, de modo que ele possa ser analisado e avaliado de um determinado 

modo. Os modos de acesso ao corpo produzem formas de relação do sujeito consigo próprio, 

que podem ser da ordem do conhecimento de si mesmo (conhecer sua anatomia, conhecer 

seus pensamentos por meio da sua anatomia, conhecer suas tensões, seus desejos, seus 

traumas, seus gostos, preferências etc.), de cuidado de si (preservar sua integridade física e 

psíquica, evitar o que faz mal, aproximar-se do que faz bem), de domínio de si (autocontrole, 

autogoverno). “Não é uma questão, portanto, de narrar uma história geral da ideia de pessoa 

ou de self, mas de rastrear as formas técnicas assumidas pela relação consigo mesmo em 

várias práticas - legais, militares, industriais, familiares, econômicas” (ROSE, 2011, p. 54). 

Ao invés de criar uma lista de enunciados falando do que o corpo é capaz, pode-se 

começar a listar os mecanismos que capacitaram o corpo a falar. Da visualização do corpo 

morto (lembrado apenas como cadáver) ao corpo vivo, quais instrumentos foram inventados 

para que o corpo comunicasse a sua exterioridade e interioridade?  

De uma forma ou de outra, a maioria das pesquisas no campo da formação do corpo 

do artista teatral são proposições prescritivas, no sentido de responder a uma demanda de 

como formar/educar/governar de maneira adequada. Iniciam descrevendo um cenário 

depauperado, em que as teorias e as práticas correntes ou passadas ainda não deram conta de 

formar adequadamente o corpo do artista. Apresentam as falhas e dizem possuir os meios de 

ajustar o que as teorias e práticas disseram/fizeram até hoje. Relatam o que descobriram, 

põem em circulação novos conceitos, prescrevem fórmulas justificando-as com novas teorias, 

de preferência com as novas descobertas da neurociência. E, assim, a roda da produção de 

verdades e de normas de conduta gira mais uma vez, quiçá falsamente. Até que outros 

pressintam novas falhas e tudo comece a girar novamente, e os corpos ganhem cada vez mais 

dimensão epistemológica, subjetiva e de governamento. A justificativa dada pelos professores 

e preparadores corporais a respeito da relevância de suas pesquisas se fundamenta numa ideia 

de que os estudos realizados a respeito do corpo do ator até então são insuficientes ou pouco 

eficazes, e, dessa forma, edificam seus trabalhos como a promessa de restituir a originalidade 

e a liberdade corporal. O que observamos, contudo, não é uma carência de pesquisas na área, 

pelo contrário: no arquivo de teses e dissertações da biblioteca da Escola de Comunicações e 
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Artes54, por exemplo, de 1979 a 1999, foram encontradas apenas 8 teses/dissertações55, em 

que o tema se relacionava ao treinamento do corpo do ator ou à presença do corpo do artista 

nas práticas teatrais modernas. De 2000 a 2018, foram encontradas ao menos 55 teses e 

dissertações. Verificou-se, portanto, uma multiplicação de enunciados voltados ao corpo do 

ator. O problema não é que são raros, e sim recentes. O que nos convoca a indagar pelas 

condições de emergência desses discursos, não pelo crivo ideológico do aperfeiçoamento das 

mentalidades e das técnicas teatrais, mas por uma análise crítica que nos permita perscrutar a 

existência dos enunciados na sua dispersão pelas diversas instituições em que circularam e 

pelas teorias que lhe dão suporte e legitimidade.  

 O que se pretendeu empreender com esta pesquisa não foi o fornecimento de mais 

matéria-prima para que a roda da produção de verdades e de normas de conduta girasse mais 

uma vez, e sim entender os mecanismos que fizeram a roda girar. Não se tentou formular uma 

nova teoria ou uma nova história do corpo do ator, mas começar a produzir um gesto na 

direção contrária de uma história reconfortante e progressiva. Começar a escavar como 

pudemos ser o que hoje somos: “Em um certo sentido, não somos nada além do que aquilo 

que foi dito, há séculos, meses, semanas…” (FOUCAULT, 2006, p. 258). 

É o começo, não um fim.  

                                                
54 A busca foi feita pelo sistema de busca do Banco de Dados Bibliográficos da USP. Usou-se, como critério 
para busca, teses e dissertações produzidas no Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP, em que assunto, 
palavra-chave e título continham os termos “corpo do ator”, “preparação corporal”, “treinamento corporal”,  
“expressão corporal”, “consciência corporal”, “Corporal” ou  “corpo”.  
 
 
 



 
 

132 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AGRA, Lúcio. O corpo “da” performance e as Artes do Corpo. Sala Preta, v. 10, p. 215–219. 
28 nov. 2010. 
 
ALCÂNTRA, Idilio. A saúde das crianças das escolas brasileiras. Revista Educação Physica. 
Rio de Janeiro, 1939. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso 
em: 12 out. 2019. 
 
AMADEI, Yolanda. Plano curso de expressão corporal da Escola de Arte Dramática da 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Centro de Documentação 
Teatral (CDT). Universidade de São Paulo, 1970. 
 
______. Plano curso de expressão corporal da Escola de Arte Dramática da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Centro de Documentação Teatral 
(CDT). Universidade de São Paulo, 1984. 
 
AQUINO, Julio Roberto Groppa. Pedagogização do pedagógico: sobre o jogo do expert no 
governamento docente. Revista Educação (Porto Alegre, impresso) v. 36, n. 2, pp. 201-209. 
Maio/ago, 2013. 
 
ARARIPE, Oscar. Teatro - O fim é a mensagem. Correio da Manhã. Ed.  23648. Rio de 
Janeiro, 21 de maio de 1970. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> 
Acesso em: 10 jul. 2019. 
 
ARENO, Waldemar. Higiene e Saúde. Revista Educação Physica. Ed. 53. 1941. 
 
ARTE e artistas. O Paiz. Ed. 3593. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1892. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=178691_02&pasta=ano%20189&pesq
=corpo%20do%20actor> Acesso em:10 jul. 2019. 
 
ASSIS, Machado de. Críticas teatrais. São Paulo: LEL, [s.d.]. p.200-229. (Obras ilustradas de 
Machado de Assis, v.4). Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000179.pdf> Acesso em: 09 jul. 2017. 
 
AZEVEDO, Fernando De. Da educação física: o que ela é, o que tem sido e o que deveria 
ser ; seguido de Antinoüs, estudo de cultura atlética ; e de A evolução do esporte no Brasil e 
outros estudos. 3. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1960. 
 
AZEVEDO, Sônia Machado De. O papel do corpo no corpo do ator. 2. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2008. (Estudos, 184). 
 
BARROSO, Sebastião M. Educação Physica. São Paulo, SP: Melhoramentos, s.d. Disponível 
em: 
<http://dedalus.usp.br/F/E439HGCBS7P7QI3H33UR6T8SPSBGP41U7N3V8G5E3R3CS77
NF2-33334?func=item-



 
 

133 
 

 

global&doc_library=USP01&doc_number=000290733&year=&volume=&sub_library=EEF
E>. Acesso em: 29 abr 2019. 
 
BASTOS, H. Variâncias: o corpo processando identidades provisórias. 2003. Tese 
(Doutorado em Comunicação e Semiótica) – Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 
Semiótica, Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2003. 
 
BEATRIZ Sonia; MEDINA, Maria Tereza. Entrevista de Alice, uma estória do divino 
maravilhoso. Correio da Manhã. Edição 23663. Rio de Janeiro, 08 de junho de 1970. 
Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso em: 10 jul. 2019. 
 
BELÉM, Elisa. A noção de embodiment e questões sobre atuação. Sala Preta, v. 11, n. 1, p. 
65–77. 21 dez. 2011. 
 
BELLONI, Arthur. O corpo e as coisas: a dissolução da fronteira entre o vivo e o não-vivo no 
contexto do teatro contemporâneo. Sala Preta, v. 8, p. 211–222. 28 nov. 2008. 
 
BENVEGNU, Marcela. Reflexões sobre jazz dance: identidade e (trans)formação. Sala Preta, 
v. 11, n. 1, p. 53–64. 21 dez. 2011. 
 
BERARDINELLI, W. As formas femininas e a dansa: a moda social e a moda biológica. 
Revista Educação Physica. Março/abril de 1941. 
 
BISQUERTT, Luís. A Educação Physica Hodierna: a juventude hitlerista. Revista Educação 
Physica. Outubro de 1938. 
 
BITTENCOURT, Silvia Taques. Na cadência bonita do samba: experiência de criação na 
Escola de Arte Dramática / USP. 2003. 106 f. São Paulo, 2003. 
 
BONFITTO, Matteo. O ator-compositor: as ações físicas como eixo: de Stanislávski a Barba. 
São Paulo, SP, Brasil: Editora Perspectiva, 2002. 
 
BORNHEIM, Gerd. Teatro e Literatura. O Estado de São Paulo. Ed. 741. Suplemento 
literário. São Paulo, 10 de outubro de 1971. Disponível em: 
<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso em: 10 jul. 2019. 
 
BRANDÃO, Tania. Uma empresa e seus segredos: Companhia Maria Della Costa. São Paulo: 
Perspectiva; Rio de Janeiro: Petrobrás, 2009. 
 
BRASIL. ADPF 293, 2014. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4466593> 
Acesso em: 23 abr. 2018. 
 
______. Decreto de criação da ECC nº 46.419, de 16 de junho de 1966. Diário Oficial da 
União. Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1966/decreto-
46419-16.06.1966.html> Acesso em: 03 jan. 2018. 
 
______. Decreto-Lei n. 4.073, de 30 de janeiro de 1942. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, p. 1997, 09 fev. 1942. Disponível em: 



 
 

134 
 

 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4073-30-janeiro-1942-
414503-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 17 ago. 2019. 
 
______. Decreto-Lei n. 4.244, de 09 de abril de 1942. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, p. 5798, 10 abr. 1942. Disponível em: < 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4244-9-abril-1942-
414155-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 21 set. 2019. 
 
______. Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, p. 19217, 31 dez. 1943. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-6141-28-dezembro-
1943-416183-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 17 ago. 2019. 
 
______. Decreto-Lei n. 9.613, de 20 de agosto de 1946. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, p. 12019, 23 ago. 1946. Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9613-20-agosto-1946-
453681-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 17 ago. 2019. 
 
______. Decreto-Lei n. 92, de 21 de dezembro de 1937. Diário Oficial da União: seção 1, 
Brasília, DF, p. 25585, 27 dez. 1942 Disponível em: 
<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-92-21-dezembro-1937-
350840-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 11 ago. 2019. 
 
______. Lei n. 378, de 13 de janeiro de 1937. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 
p. 1210, 15 jan. 1937. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L378.pdf> 
Acesso em: 20 fev. 2019. 
 
______. Projeto de Lei n. 1233, de 27 de abril de 1973. Disponível em: 
<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=189398> 
Acesso em: 12 set. 2019. 
 
BRITO, Paulo Marcos Falco De. A (in)desejada transgressão: uma história social do ensino 
superior de teatro no Brasil. 2011. 184 f. São Paulo, 2011. 
 
BUDASZ, Rogério. Teatro e música na América Portuguesa: convenções, repertório, raça, 
gênero e poder. Universidade Federal do Paraná; Curitiba: DeArtes - UFPR. 2ª tiragem, 2008. 
 
CAON, Paulina Maria. A História do Departamento de Artes Cênicas. Projeto de iniciação 
científica, parte integrante do projeto Memória do Depto. De Artes Cênicas - CIM CAC - 
ECA/USP. Universidade de São Paulo: São Paulo, 1998. 
 
______. Construir corpos, tecer histórias: educação e cultura corporal em duas comunidades 
paulistas. 2008. 200 f. São Paulo, 2008. 
 
CARVALHO, Enio. História e formação do ator. São Paulo: Editora Atica, 1989. (Básica 
universitária). 
 
CASTILHO, Maria Augusta de. Educação profissional no Brasil: origem e trajetória. Revista 
Vozes dos Vales, ano VII, n. 13, maio de 2018. Disponível em: 



 
 

135 
 

 

<http://site.ufvjm.edu.br/revistamultidisciplinar/files/2018/05/Edilene1502.pdf> Acesso em: 
07 set. 2019. 
 
CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault - Um percurso pelos seus temas, conceitos e 
autores. Tradução Ingrid Muller Xavier. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2016. 
 
CHAVES, Yedda Carvalho. V. Meyerhold e a “Memória loci”: uma poética da visualização 
do corpo que pensa. Sala Preta, v. 9, p. 171–181. 28 nov. 2009. 
 
______. Meyerhold na contemporaneaidade: algumas reflexões e estudos de caso. Sala Preta, 
v. 5, p. 31–38. 28 nov. 2005. 
 
CHEGOU o corpo de Salaberry. Correio Paulistano. Ed. 28329. São Paulo, 20 de novembro 
de 1951. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso em: 11 jul. 
2019. 
 
COCCARO, Luciane Moreau. Os malditos e a arquitetura de gestos: um olhar para o Terpsí. 
Sala Preta, v. 11, n. 1, p. 172–177. 21 dez. 2011. 
 
CORREA, Viriato. O theatro brasileiro. Correio da Manhã. Ed. 07800.  09 de julho de 1920. 
Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_03&pasta=ano%20192&pesq
=theatro%20official.> Acesso em: 12 out. 2019. 
 
CORREIO dos theatros - echos e reclamos. Correio da Manhã. Ed. 112. 19 de junho de 1903. 
Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_01&pasta=ano%20190&pesq
=corpo%20do%20actor> Acesso em: 10 jul. 2019. 
 
COSTA, Carlos Rubens de Souza. O pastorado cristão e o dispositivo pedagógico: elementos 
para uma arqueogenealogia da educação escolar. 2012. 181 f. São Paulo, 2012. 
 
COSTAS, Ana Maria Rodriguez. Abrigos poéticos. Sala Preta, v. 11, n. 1, p. 2–16. 20 dez. 
2011. 
 
DOZE conselhos aos pais. Revista Educação Physica. Ed. 40. 1940. Disponível em: 
<http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso em: 12 out. 2019. 
 
EDUCAÇÃO e Cultura Física. Revista de Educação Physica. Ed. 49. Dezembro de 1940. 
Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso em: 12 out. 2019. 
 
ERSKINE, Ruben. Andar com elegância. Revista Educação Physica. Ed. 37. Dezembro de 
1939. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso em: 12 out. 
2019. 
 
FABIÃO, Eleonora. Performance e teatro: poéticas e políticas da cena contemporânea. Sala 
Preta, v. 8, p. 235–246. 28 nov. 2008. 
 
FARGE, Arlette. O sabor do arquivo. São Paulo: Edusp, 2009. 
 



 
 

136 
 

 

FARIA, João Roberto; GUINSBURG, J. (Org.). História do teatro brasileiro. São Paulo, SP, 
Brasil: Edições SESC SP : Perspectiva, 2013. 
 
FARIA, João Roberto. Machado de Assis do teatro: textos críticos e escritos diversos. São 
Paulo: Editora Perspectiva, 2008. 
 
FERNANDES, Silvia; MEICHES, Mauro. Sobre o trabalho do ator. São Paulo: Perpectiva, 
1988. 
 
FERRACINI, Renato. Atuações, fronteiras e micropercepções. Sala Preta, v. 10, p. 229–241. 
28 nov. 2010. 
 
______. Lume: 20 anos em busca da organicidade. Sala Preta, v. 5, p. 117–128. 28 nov. 2005. 
 
FLORENTINO, Rosovaldo. Educação physica. Revista Educação Physica. Ed. 26. 26 de 
janeiro de 1939. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso em: 
12 out. 2019. 
 
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. 
 
_______. Michel. A ordem do discurso – Aula inaugural no College de Grance pronunciada 
em 2 de dezembro de 1970. Tradução : Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Edições 
Loyola, 1996 
 
______. Ditos&Escritos IV: Estratégia, poder-saber. Tradução Vera Lucia Avellar Ribeiro. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. 
 
______. História da sexualidade 1: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2013a. 
 
______. História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2012. 
 
______. Microfísica do poder. Tradução Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 2009. 
 
______. Subjetividade e Verdade: Curso do Collège de France (1980-1981). Tradução 
Costhek Abílio Rosemary. São Paulo: [s.n.], 2016.  
 
FUGANTI, Luiz. Corpo em devir. Sala Preta, v. 7, p. 67–76. 28 nov. 2007. 
 
GABANINI, Luaa. O corpo épico: dança. Sala Preta, v. 12, n. 1, p. 205–208. 30 jun. 2012. 
 
GOMES, Ricardo. A tradição do ator entre oriente e ocidente. Sala Preta, v. 5, p. 39–46. 28 
nov. 2005. 
 
GONDRA, José Gonçalves. Artes de civilizar: medicina, higiene e educação escolar na Corte 
Imperial. Rio de Janeiro, RJ: EdUERJ, 2004. 
 
______. Educação, poder e sociedade no império brasileiro. São Paulo, SP: Cortez Editora, 
2008. (Biblioteca básica da história da educação brasileira). 
 
GUIMARÃES, Felipe Oswaldo. Formação militar e “amparo aos desvalido” na companhia 



 
 

137 
 

 

de aprendizes militares de Minas Gerais (1876-1891). 2014. 145 f. Dissertacão (mestrado) – 
Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Educação, 2014. 
 
GUIMARÃES, Maria Claudia Alves. Chinita Ullman: e os primórdios da dança moderna em 
São Paulo. 2003. 174 f. São Paulo, 2003. 
 
GUZIK, Alberto. TBC: Crônica de um Sonho. São Paulo: Perspectiva, 1986. 
 
HECKER, Heloísa Hirai. Alfredo Mesquita: Teatro e Crítica na São Paulo de 1940 a 1960. 
2009. 98p. Dissertação (Mestre em Artes) - Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista, 
São Paulo, 2009. 
 
HERCOLES, Rosa. Epistemologias em Movimento. Sala Preta, v. 10, p. 199–203. 28 nov. 
2010. 
 
HOCHMAN, Gilberto. Reformas, instituições e políticas de saúde no Brasil (1930-1945). 
Educar, n. 25, p. 127-141, Curitiba: Editora UFPR, 2005. 
 
JANUZELLI, Antonio Luiz Dias. Principios básicos da preparação do ator para o 
espetáculo teatral. 1984. 168 f. São Paulo, 1984. 
 
JARDIM, Juliana. A ator transparente reflexoes sobre o treinamento contemporaneo do ator 
com as mascaras do palhaco e do bufão. Sala Preta, v. 2, p. 17–24. 25 nov. 2002. 
 
JUNIOR, Peregrino. O papel da educação Físca na formação do Homem Moderno. Revista 
Educação Physica. Ed. 62-63. Janeiro/feveriro de 1942. 
 
KATZ, Helena. Por uma dramaturgia que não seja uma liturgia da dança. Sala Preta, v. 10, p. 
163–167. 28 nov. 2010. 
 
KEISERMAN, Nara. Tem dias que a gente se sente: a preparação corporal do ator, uma 
proposta didática. 1986. 307 f. São Paulo, 1986. 
 
LABAN, Rudolf Von. Domínio do Movimento. São Paulo: Summus, 1978. 
 
LEMOS, Tica. Pensamento corporal. Sala Preta, v. 8, p. 131–131. 28 nov. 2008. 
 
LEONARDELLI, Patrícia. A memória como recriação do vivido aplicada às artes 
performativas. Sala Preta, v. 9, p. 191–201. 28 nov. 2009. 
 
______. O ator sem espetáculo. Sala Preta, v. 2, p. 25–32. 26 nov. 2002. 
 
LIMA, Mariângela Alves de; VARGAS, Maria Thereza; ZANOTTO, Ilka Marinho (Orgs.). 
Revista Dionysos: Escola de Arte Dramática, n. 29, São Paulo: MinC, FUNDACEN, 1989. 
 
LOBO, Tânia (org). Cartas Baianas Setecentistas. São Paulo: Humanitas, 2001. 
 
LOMBROSO, Cesare. L’uomo delinquente. Torino: Bocca Fr., 1897. 
 



 
 

138 
 

 

LOTUFO, João. Treinamento especial para educação physica. Revista Educação Physica. Ed. 
63. Março/abril de 1942. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> 
Acesso em: 12 jul. 2019. 
 
MACHADO, Marina Marcondes. Teatralidades no Corpo - o espaço cênico somos nós. Sala 
Preta, v. 11, n. 1, p. 17–26. 21 dez. 2011. 
 
MAGALDI, Sábato Antônio. Panorama do teatro brasileiro. 3. ed. São Paulo: Global, 2001.  
 
MAGNIN, H. A dança embeleza o corpo e levanta o espírito. Revista de Educação Physica. 
Ed. 36. Novembro de 1939. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> 
Acesso em: 12 out. 2019. 
 
MARIN-DIAZ, D.; PARRA, G. Da escola disciplinar às disciplinas escolares: uma retomada 
de Vigiar e Punir para pensar assuntos educativos contemporâneos. In: Repensar a educação 
40 anos após "Vigiar e punir". pp. 395–426. São Paulo: Livraria Da Física, 2015. 
 
MARQUES, Isabel A. Revisitando a dança educativa moderna de Rudolf Laban. Sala Preta, 
v. 2, p. 276–281, 2002. 
 
MATTOS, Hugo. Programa de esgrima para a 1ª série da Escola de Arte Dramática da 
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Centro de Documentação 
Teatral (CDT). Universidade de São Paulo, 1970. 
 
MAURÍCIO, Jayme. Millor Fernandes e sua experiência de cenógrafo. Correio da Manhã. 
Ed. 19806. 1º caderno. Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1957.  Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_06&pasta=ano%20195&pesq
=corpo%20do%20actor.> Acesso em: 11 jul. 2019. 
 
MENDES, Déa. Ginástica rítmica. Revista Educação Physica. Ed. 0072. Rio de Janeiro, 
Jan/fev de 1943.  
 
MENDONÇA, Silvio. Alimentação dos velhos. Ed. 64. Revista Educação Physica. Maio de 
1942. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso em: 12 out. 
2019. 
 
MERVANT-ROUX, Marie-Madeleine. Os dois teatros. Sala Preta, v. 12, n. 1, p. 125–140. 30 
jun. 2012. Tradução Rafaella Uhiara.  
 
MORAES FILHO, Alexandre José de Mello. João Caetano: estudo de individualidade. Rio 
de Janeiro: Laemmert, 1903. 
 
MORAES, Alexandre José de Mello. Physiologia das Paixões e Afecções, precedida de uma 
noção philosophica geral e por um estudo aprofundado e descripções anatômicas do Homem e 
da Mulher. Tomo 1. EMP. TYP - Dous de Dezembro - De P. Brito Impressor da Casa 
Imperial. Rio de Janeiro, 1854. 
 
______. A Independência e o Império do Brasil. Rio de Janeiro: Typ. Do Globo, 1877. 
Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/518651> Acesso em: 01 abr. 
2019. 



 
 

139 
 

 

 
MUELLER, John H. Considerações Sociológicas sobre a dança. Revista de Educação 
Physica. Rio de Janeiro, 1941. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-
digital/> Acesso em: 12 out. 2019. 
 
NUNES, Celso. Treinamento psicofisico na formação do ator. 1982. 141 f. São Paulo, 1982. 
 
O MODERNO conceito da educação physica. Revista Educação Physica. Ed. 07. 1936. 
Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso em: 12 out. 2019. 
 
O MUNDO da tela – o processo de desenvolvimento de um filme desde sua ideia à sua 
projeção na tela. Correio da Manhã. Ed. 12792. 26 de julho de 1936. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_04&pasta=ano%20193&pesq
=corpo%20do%20actor> Acesso em: 10 jul. 2019. 
 
O RESSURGIMENTO da educação physica. Revista Educação Physica. Ed. 16.  Março de 
1938. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso em: 12 out. 
2019. 
 
PACHECO, J. Praxedes P. Ao justo inveja-se. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 25 de 
agosto de 1863. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital> Acesso em: 
12 ago. 2019. 
 
PAGE, Barbara. A philosofia da dança. Revista de Educação Physica. Ed. 8. 1937. 
Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso em: 12 out. 2019. 
 
PATRI, Angelo. Lazer, um famoso educador insiste na educação segundo o novo princípio 
baseado sobre o impulso criador. Revista Educação Physica. Ed. 24. 1938. Disponível em: < 
http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso em: 12 out. 2019. 
 
PELBART, Peter Pál. Biopolítica. Sala Preta, v. 7, p. 57–66. 28 nov. 2007. 
 
PIASECK, Eugênio. A educação física na Europa. Revista Educação Physica. Tradução de 
Cyri A. Moraes. Ed. 025. Rio de Janeiro, 1936. 
 
PINTO, Affonso. Qual será o seu tipo. Revista Educação Physica. Ed. 76. pp. 22-23. 
Dezembro de 1943. 
 
PINTO, Karen Astrid Müller. A poética do corpo em movimento: do conhecimento à 
expressão. 2002. 163 f. São Paulo, 2002. 
 
PRÓCHNO, Caio César Souza Camargo. Corpo do ator: metamorfoses, simulacros. 1a. ed 
ed. São Paulo, SP, Brasil: FAPESP : Annablume, 1999.  
 
RAMOS, Jair Jordão. Educação física feminina. Revista de Educação Física. Ed. 37. 
Dezembro de 1937. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=142816&pasta=ano%20193&pesq=va
ntagens%20higi%C3%AAnicas.> Acesso em: 12 out. 2019. 
 
RITO, Marcelo. Carne recortada, almas expostas: da visualização escolanovista à utopia do 



 
 

140 
 

 

homem aprimorável. 2015. 214 f. São Paulo, 2015.  
 
ROMANO, Lúcia. O papel do corpo no corpo do ator de Sônia Machado de Azevedo. Sala 
Preta, v. 5, p. 249–252. 28 nov. 2005. 
 
ROSE, Nikolas. Inventando nossos selfs: psicologia, poder e subjetividade. Petrópolis - RJ: 
Editora Vozes, 2011.  
 
ROUBINE, Jean-Jacques. A linguagem da encenação teatral. Tradução Yan Michalski. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 
 
SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. As infinitas descobertas do corpo. Cadernos Pagu, 
Unicamp, São Paulo,  n. 14., p. 235-249, 2000. Disponível em: 
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8635354/3147>Acesso 
em: 01 jan. 2018. 
 
SANTOS, João Caetano dos. Regulamento para uma escola de teatro. Rio de Janeiro, IHGB, 
Lata 216, Documento 26, 1857 (manuscrito). 
 
______. Lições Dramáticas. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1956.  
 
SANTOS, Maria Thais Lima. Interpretação no Brasil: a linguagem corporal e os novos 
procedimentos cênicos 1970/1971. 1994. 228 f. São Paulo, 1994.  
 
SAÚDE, juventude e beleza através da dansa improvisada. Revista Educação Physica. Ed. 59. 
Outubro de 1941. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso em: 
12 out. 2019. 
 
SAUTER, Willmar. Deconstructing Turning Points: a postscript on the canonization of the 
avant-garde 1900.  Nordic Theatre Studies. Vol. 29, No. 1, 162—180, 2017. 
 
SCHNEIDER, Omar. Educação physica: a arqueologia de um impresso. Vitória: Edufes, 
2010.  
 
SETTI, Isabel. O corpo da palavra não é fixo deixa-se tocar pelo tempo e seus espaços. Sala 
Preta, v. 7, p. 25–32. 28 nov 2007. 
 
SILVA, Antonio Delgado da. Collecção da legislação portugueza: desde a ultima compilação 
das ordenações. V. 02. Lisboa: Na Typografia Maigrense, 1825. Disponível em: 
<http://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/518674> Acesso em: 04 set. 2017 
 
SILVA, Armando Sérgio Da. Uma oficina de atores: a Escola de Arte Dramática de Alfredo 
Mesquita. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1989. (Série Comunicações & 
artes). 
 
SILVA, Edna Christine. Michel Foucault, Rudolf Laban e o movimento. II Congresso 
Nacional de Pesquisadores em Dança – ANDA – Anais. Comitê Dança e(m) Política, julho de 
2012. Disponível em: <http://www.portalanda.org.br/anaisarquivos/2-2012-3.pdf> Acesso 
em: 21 set. 2019. 
 



 
 

141 
 

 

SOARES, J. R Macedo; FARIA, A. Latorre de. A origem do Jiu Jitsu. Revista Educação 
Physica. Ed. 62 e 63. Janeiro/fevereiro de 1942. 
 
SOUZA (TUTO), Luiz Augusto de Paula. Voz, corpo, linguagem. Sala Preta, v. 7, p. 33–37. 
28 nov. 2007. 
 
SOUZA, Luiz Paulo Pimentel de. Do governo das patas: um estudo sobre a emergência do 
espectador crítico no teatro brasileiro.  2018. 225 f. São Paulo, 2018.  
 
SPERBER, Suzi Frankl. Lume e a pesquisa do corpo. Sala Preta, v. 5, p. 111–116. 28 nov. 
2005. 
 
STRAZZACAPPA, M. Educação Somática: seus princípios e possíveis desdobramentos. 
Repertório Revista Acadêmica de Teatro e Dança, v. 2, p. 48-54, 2009. (Edição Eletrônica). 
Disponível em: <http://www.revistarepertorioteatroedança.tea.ufba.br/>. Acesso em: 06 fev. 
2018. 
 
TAVARES, Joana Ribeiro da Silva. Klauss Vianna, do coreógrafo ao diretor. 1. ed. São 
Paulo: [Rio de Janeiro, Brazil]: Annablume. UNIRIO, 2010. 
 
TEIXEIRA, J. C. Benites; PINHEIRO, M. E. Dangui; GIORGIS, L. E. Caminha. A História 
da LDN no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: LDN, 2016. 
 
TEMERSON, Charles. Louis Jouvet e sua dissertação sobre o ator. Correio Paulistano. Ed. 
29161. São Paulo, 04 de maio de 1951. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=090972_10&pasta=ano%20195&pesq
=corpo%20do%20actor> Acesso em 11 jul. 2019. 
 
THEATRO das novidades. Gazeta de Notícias. Ed. 257. Rio de Janeiro, 14 de setembro de 
1883. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=103730_02&pasta=ano%20188&pesq
=corpo%20do%20actor> Acesso em: 10 jul. 2019. 
 
THEATROS – o mau quarto de hora de um actor. Correio Paulistano. 01 de março de 1927. 
Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=090972_07&pesq=corpo%20do%20
actor> Acesso em: 10 jul. 2019. 
 
THEATROS e concertos. O Diário Portuguez. Ed. 73. 1885. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=173878&pesq=corpo%20do%20actor
> Acesso em: 10 jul. 2019. 
 
TORRES, Walter Lima. Entre técnica e arte introdução: a prática teatral do ensaiador 1890-
1954. Sala Preta, v. 3, p. 164–173. 26 nov. 2003. 
 
TRASLADAÇÃO dos restos mortais de Tyrone Power. Correio da Manhã. Ed. 20138. Rio de 
Janeiro, 18 de novembro de 1958. Disponível em: 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=089842_06&pasta=ano%20195&pesq
=corpo%20do%20actor.> Acesso em: 12 jul. 2019. 
 



 
 

142 
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Catálogo de graduação da Escola de Comunicações e 
Artes da Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 1992. 
 
UNO, Kuniichi. A Gênese de um Corpo Desconhecido. São Paulo: N-1 Edições, 2014.  
 
VAGO, Tarcísio Mauro. Início e fim do século XX: maneiras de fazer educação física na 
escola. Cadernos Cedes, ano XIX, n. 48, pp. 30-51, agosto de 1999. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v19n48/v1948a03.pdf> Acesso em: 11 set. 2019. 
 
VAL, Gisela Maria Do. Um terremoto, uma biblioteca, um jornal: a emergência de uma nova 
ordem social pelos impressos luso-brasileiros nos séculos XVIII e XIX. 2016. 170 f. São 
Paulo, 2016.  
 
VELARDI, Marília. O corpo na ópera: alguns apontamentos. Sala Preta, v. 11, n. 1, p. 42–52. 
21 dez. 2011. 
 
VELLOSO, Marila. Dramaturgia na dança: investigação no corpo e ambientes de existência. 
Sala Preta, v. 10, p. 191–197. 28 nov. 2010. 
 
VIANNA, Klauss. A dança. São Paulo: Summus, 2005. 
 
VIEIRA, Ricardo Rodrigues. Pioneiros da educação physica: Fernando de Azevedo. Revista 
Educação Physica. Ed. 5. 1936.  
 
VILELA, Lilian F. Uma história de colaborações com o teatro no percurso artístico de um 
corpo que dança. Sala Preta, v. 11, n. 1, p. 27–36. 21 dez. 2011. 
 
VITIELLO, Julia Ziviani. Inquieto vazio. Sala Preta, v. 12, n. 2, p. 62–77. 02 dez. 2012. 
WARNER, A. Wrey. A educação física através do mundo. Revista Educação Physica. Ed. 46. 
Rio de Janeiro, 1940. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso 
em: 12 out. 2019. 
 
WARNER, A. Wrey. A educação física através do mundo. Revista Educação Physica. Ed. 46. 
Rio de Janeiro, 1940. Disponível em: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/> Acesso 
em: 12 out. 2019. 
 
WEBER, Suzi. O universo onírico do Terpsí Teatro de Dança. Sala Preta, v. 11, n. 1, pp. 
164–171. 21 dez. 2011. 
 
 
 

 

 

 

 


