SEGUNDO CAPITULO

Antes de começar a leitura deste capítulo, procurem lembrar-se do que
leram anteriormente:

o trabalho

de teatro é um trabalho de equipe.
A comunicação do ator com o espectador.
Nossos estudos serão feitos na base do Método de Stanislavski.
É necessário estabelecer bases comuns para esses nossos estudos: o
objetivo do teatro é a revelação da vida do espírito humano, e o objetivo do
ator - convencer o espectador da realidade dessa vida.
- A origem do Método é o estudo dos processos que regem a atuação
dos atores geniais (ou das crianças): através da inspiração eles adquirem a fé
no que é imaginário.
- A natureza dessa fé em teatro é específica e deve ser chamada de "fé
cênica".
- A "fé cênica" induz o ator a agir e, conseqüentemente, ele age no
que é imaginário, ou seja, age como personagem.
- O problema da obtenção da "fé cênica": escolher um caminho diferente daquele que é usado pelos atores geniais, isto é, em vez de usar a
intuição, estudar os processos que regem a ação na vida real, para que agindo
dentro da lógica da vida do personagem, conseguir acreditar no que é imaginário, isto é, obter a "fé cênica".
Assim, através de várias considerações, chegamos à conclusão de que o
fator mais importante na nossa arte é o fator AÇÃO.
É interessante notar que a palavra AÇÃO e o verbo "AGIR" fazem
parte da terminologia teatral desde os tempos mais remotos. A palavra
"DRAMA" em grego significa ação. A palavra "ÓPERA", usada em todas as
línguas com o significado de "DRAMA MUSICADO", vem do verbo operar,
ou seja, agir. A palavra "ATOR" que nos dicionários consta como significando simplesmente "agente do ato, o que age", é usado em quase todas as
línguas como sendo "homem que representa em teatro, cinema, etc.".
Enquanto aos outros artistas se dá uma definição mais concreta (escultor: o
que esculpe; pintor: o que pinta; violinista: o que toca violino, etc.) ao
artista de teatro ninguém chama de "teatralista" ou coisa que o valha, mas
sim de ator; a uma parte de peça teatral não chamam de "capítulo" e sim de
ato.
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É claro que não se trata de uma casualidade, O uso dessa raiz etimológica nos prova que a idéia da AÇÃO preocupava os homens de teatro desde
milênios e milênios.
. Vamos pois analisar como AÇÃO se processa na vida real e como ela
deve se processar em teatro.
Durante uma aula para um grupo de atores profissionais, eu pedi a uma
atriz, Carmen Montero, que contasse algum fato impressionante de sua vida.
Sua narração foi por mim gravada.
Ela contou um caso que realmente impressionou muito seus colegas. Às
dez horas da noite ela foi atacada numa das principais ruas de São Paulo, por
um indivíduo que queria levá-la para dentro do seu carro. E como ela
resistiu decididamente, foi espancada e atirada no meio da rua, quase inconsciente.
Em seguida ela contou o que se passou uns dias mais tarde: quando ela
estava passando numa outra rua bastante escura, desceram de um carro dois
rapazes, ficando ainda mais um dentro do carro, e se dirigiram a ela. Apesar
de se ver num perigo muito maior do que na primeira vez (ou talvez exatamente por causa disso), ela inesperadamente criou coragem porque imaginou
que estava armada com um revólver, e pensou: "agora eu mato um!" Com as
mãos nos bolsos do casaco, ela passou calmamente entre os dois rapazes que
não tiveram coragem de atacá-la. Logo em seguida ela se viu correndo como
uma louca por uma das ruas adjacentes. Essa última parte foi contada com
tanto humor que ela mesma e os ouvin tes riram às gargalhadas.
Ouvindo a gravação em casa eu fiquei muito impressionado Com a
expressividade da narração e com a complexidade das emoções da moça.
Achei que o material era digno de ser estudado como uma boa cena de
teatro. Transcrevi a narração e, na próxima aula, propus à mesma atriz que,
depois de ouvir várias vezes a gravação, estudasse o texto escrito como se
fosse cena de uma peça e, em seguida, a interpretasse novamente. Notem
que se tratava de uma moça que eu considero uma jovem atriz de grande
talento e muito estudiosa.
Ela concordou e, depois de uma rápida preparação, interpretou a cena
que foi gravada novamente.
Surpreendentemente para todos, inclusive para a própria intérprete,
todo o valor da narração espontânea desapareceu. O que era brilhante tornou-se monótono; o que provocclU nos ouvintes uma compaixão na primeira
narração, provocou sorrisos na segunda; o que causou risos alegres na primeira vez, causou uma espécie de estranheza.
Que aconteceu então? Como se pode explicar esse inesperado fracasso?
Para compreender isso é preciso analisar como transcorreu a AÇÃO nos
dois casos. Quem estava agindo na primeira vez? Foi Carmen Montero que
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narrou espontaneamente um caso interessante. Sua ação era espontânea,
criada pela própria vida : " Eu, Carmen Montero, vou contar a meus amigos
um caso muito interessante". O resto foi 'completado e realizado pela própria natureza, e Carmen Montero não precisou procurar conseguir a fé no
que ela contou - ela a tinha!
Que aconteceu na segunda vez? Um texto dramático, um texto de
teatro (embora criado por ela mesma, naõ importa!) foi-lhe imposto como
obrigatório. A atriz Carmen Montero teve que interpretar um papel (embora
idêntico a ela, naõ importa!) e agir como se fosse o personagem. Para isso o
mínimo necessário seria estudar e compreender a lógica da açaõ do personagem (embora fosse ela mesma, naõ importa!): 1) Qual é a situação?
Durante uma aula num curso de teatro, uma atriz ("naõ eu, Carmen Montero, e sim uma atriz idêntica a mim "), a pedido do professor, conta um
caso impressionante de um assalto de que ela foi vítima. 2) Qual é o objetivo dessa ação? O personagem acha que o caso é muito interessante e quer
impressionar os seus colegas com a complexidade do acontecido. 3) Qual
seria a atitude da atriz Carmen Montero diante da situação e dos objetivos
do personagem? Que faria Carmen Montero se fosse aquela atriz?
Só depois de responder essas perguntas é que Carmen Montero poderia
começar a narração na segunda vez. E então, agindo dentro da lógica da
situação e dos objetivos do personagem, ela obteria a " fé cênica". Só nessas
- condições a atriz estaria agindo na segunda narraçaõ como se fosse pela
primeira vez.
Que fez Carmen Montero em vez disso? Depois de ouvir várias vezes a
gravação, - que ela certamente achou magnífica (o que aliás, era verdade!)
- procurou simplesmente reproduzir suas próprias inflexões.
O que mudou em comparação com o que devia ter sido feito, conforme
explicamos acima? Vamos ver isso em detalhes :
1) Qual foi a situação desta vez? A atriz Carmen Montero interpretando um papel (e ndo uma atriz contando um caso interessante'[:
2) E o objetivo? Carmen Montero querendo provar que ela é uma
excelente atriz (e naõ uma atriz querendo impressionar os seus colegas com
os acontecimentos narrados).
3) E a sua atitude? Essa foi pu ramente exibicionista, não tendo nada
que ver com a situação e os objetivos do personagem.
Como, através dessa ação completamente desligada do personagem,
poderia Carmen Montero obter a "fé cênica"?
É claro que nessas condições, a sua ação tornou-se fraca , insípida e até
falsa.
Através desse exemplo verificamos como a AÇÃO se processa na vida
real e como ela deve processar-se em teatro.

16

EUGÊNIO KUSNET

Em cena nós, atores, agimos em nome de uma outra pessoa, agimos
como se fôssemos outra pessoa. Isso não quer dizer que a pessoa do ator
deva desaparecer deixando seu lugar ao personagem. Nada disso. Isso signi fica apenas que o ator aceita a situaçaõ e todos os problemas do personagem
como se fossem dele próprio e entaõ, para solucioná-los, age como tal. É
evidente que os problemas do ator - executar com brilho (como compete a
um bom ator, que é) o seu trabalho, transmitir corretamente a idéia do
autor, manter permanentemente o interesse e a atenção do espectador, etc.
- tudo isso permanece nele, mas em estado subconsciente, porque, durante
a ação devem prevalecer esmagadoramente os problemas do personagem.
Quando o ator não consegue agir no sentido dos objetivos do personagem , ficam apenas os objetivos do ator: brilhar, ser admirado, ser "o tal",
etc. Mas, durante o espetáculo, ao ator em si não pode interessar o espectador. Ele vem ao teatro para ver a vida do personaJ(em na interpretaça-o do

ator.
A predominância dos objetivos do ator sobre os objetivos do personagem, ou mesmo quase-ausência desses últimos, foi admiravelmente demonstrada pelos atores do " Teat ro dos Sete;' em "Ciúmes do Pedestre", de
Martins Pena.
Os intérpretes desse espetáculo não pretendiam representar os papéis
dos personagens da peça e sim os papéis dos atores contemporâneos de
Martins Pena, representando os papéis da sua peça naquele tempo. Por
conseguinte, os objetivos dos personagens não eram levados em consideração, o problema era mostrar os objetivos dos atores canastrões daquele
tempo.
Assim, Sérgio Brito fez o papel de um ator-trágico que, por sua vez,
fazia o papel de marido ciumento. O objetivo principal do ator-trágico era
demonstrar a sua formidável voz e a sua capacidade interpretativa. As exclamações "Ah" e "oh" eram feitas na base de voz superimpostada e numa das
cenas, o timbre da voz mudava conforme o animal com que o personagem se
comparava: houve um "Oooh ! ..." especial para tigre e leão e um
"Aaaah! ... " para elefante. É claro que os problemas do "marido traído"
sumiam atrás dos problemas do ator-trágico.
Fernanda Montenegro fazia o papel de "Primeira Dama" da companhia,
que interpretava o papel de "Esposa Adúltera". A preocupação da "Primeira
Dama" era demonstrar ao público o seu virtuosismo. Quando, "enfrentando
a morte", dizia ao marido: "Agora que te ouvi, ouve-me também! ..." etc.,
sua voz era de um timbre quase masculino, de tanto heroísmo e coragem
que a atriz queria demonstrar. Mas quando passava a narrar sua infância:
"Minha mãe, Deus a perdoe ..." etc., a sua voz adquiria o timbre infantil.
Preocupada com esses problemas, poderia a "Primeira Dama" agir como o
personagem?

,
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o mesmo acontecia com os outros intérpretes da peça: todos eles estavam preocupados em "brilhar" nos seus papéis. .
"
Os que assistiram àquele espetáculo devem se lembrar que não se tratava
de uma simples caricatura dos atores antiquados, havia uma certa sinceridade na sua interpretação, eles se sentiam realmente comovidos, mas não
corno personagens e sim como "atores formidáveis que eram". E é o que
realmente acontece com muitos atores: é fácil confundir suas próprias emoções com as do personagem.
O sentimentalismo é próprjo do ator. Epreciso que haja muitavigilância para
que o ator não seja sua vítima. E tão tentador fazer uma cena que provoque lagrimas na platéia! Ao fazer essa cena o ator admira a si próprio, e fica comovido
com suainterpretação, aponto de chorarlágrimasdeverdade. Maso que essas lágrimas tem a ver com os problemas do personagem? "Nada! O ator sai completamente da ação do personagem, mesmo sem percebê-lo. Mas o espectador percebe! Ele percebe que naquele momento presencia um melodramabarato em vez
.deum profundo dramahumano em que aslágimas talvez nem devessem ter lugar.
"
Eu tenho o prazer de confessar um "crime" desses e espero"que a minha
confissão sirva de prova de que toda a vigilância é pouca para salvar o ator
de um dos seus maiores inimigos: o sentimentalismo.
Eu traduzi com meu amigo, o falecido Brutus Pedreira, uma das peças
do dramaturgo russo, Leonid Andréiev, "Aquele que leva bofetadas".
Quando recebi os primeiros exemplares mimeografados, fiquei muito
emocionado pelas recordações que surgiram naquele momento. E que eu fiz
aquela peça em russo, em 1924, com um dos geniais atores russos, I.
Pevtsov. A idéia de poder representar esse texto em português e mais ainda,
representar não o papel que fiz, o do Conde Mancini, mas o papel feito por
Pevtsov, o papel principal. Essa idéia me deu vontade de experimentar
imediatamente uma cena da peça. Eu liguei meu gravador de som e li a cena
ao microfone. Durante a leitura, as lágrimas me sufocaram!!! Então, pensei
eu, a cena deve ter saído maravilhosa! Liguei o gravador, fiquei ouvindo
e ... chorei novamente. Era uma prova cabal: o meu primeiro ouvinte - eu
próprio - também ficou comovido! Para completar o meu "triunfo", pedi
que minha mulher ouvisse a gravação. Desde os primeiros momentos estranhei uma certa surpresa no rosto dela e, em seguida, uma espécie de dureza e
não sei o quê mais - tudo menos a admiração que eu esperava. Quando,
depois de um longo silêncio, insisti que ela me dissesse sua opinião, ela
"prorrompeu em uma torrente de insultos", chamando-me de canastrão, de
ator de rádio-novelas, e saiu correndo. No primeiro momento atribui tudo
isso a alguma outra razão. Procurei adivinhar" que foi que eu lhe fiz? " Mas
não houve nada. Passado meia hora nessas considerações, fiquei um tanto
desconfiado: "e se ela em parte tem razão? " Voltei a ouvir a gravação ... e
logo tive a terrível confirmação: não era em "parte", - ela tinha razão
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completamente, era pior do que qualquer rádio-novela!
Como aconteceu isso? A explicação não é difícil. Ao começar a
gravação, eu nem me dei ao trabalho de pensar na situação e nos objetivos
do personagem, limpei a garganta e me dediquei unicamente a meu próprio
objetivo: experimentar o meu talento! Provar que eu era um ator formidável! ... E vejam a que resultado lamentável cheguei! ...
Assim chegamos à conclusão de que os problemas e os objetivos do ator
não podem interessar ao espectador, porque eles não têm nada a ver com as
circunstâncias em que se passa a ação da peça. Certo. Mas não se deve
entender isso ao pé da letra: "o ator nunca deve pôr seus problemas pessoais
dentro da ação cênica". Não é isso. Lembrem-se de que no prefácio deste
livro, levantamos o problema da comunicação do ator com o espectador.
Essa comunicação pode ter formas variadas, a começar pela tendência "da
quarta parede" (hoje considerada completamente arcaica), isto é, de isolar o
ator como se a platéia não existisse, conforme se fazia no teatro realista (ou
mais exato: naturalista) do início do século, e a terminar pela comunicação
aberta que chega a transformar-se em diálogo entre ator e a platéia conforme
acontece freqüentemente no teatro atual.
De maneira geral, o teatro atual escolheu a "coexistência em cena do
ator-cidadão com o personagem". O que varia é a "dosagem" dessa coexistência: em muitos casos ela é ostensivamente física, exterior, e em muitos
outros, é quase puramente emocional, espiritual.
O exemplo típico da coexistência é o teatro épico de Bertolt Brecht. A
própria estrutura de suas peças exige que o ator, enquanto representa o
papel, comente, apresente e julgue o seu personagem.
Mais tarde falaremos da natureza e da técnica dessa coexistência que
Stanislavski chamava no seu Método de "dualidade do ator", o que aliás,
prova que contrariamente ao que se afirma até agora, não havia divergência,
nesse sentido, entre os dois grandes homens do teatro contemporâneo.
Mas voltemos ao que dissemos a respeito da necessidade de estudar as
características da ação na vida real para, depois, aplicar os conhecimentos
adquiridos no nosso trabalho em teatro.
A primeira particularidade a ser notada é que, na vida real a açaô
sempre obedece à lógica. Essa afirmativa de início, parece errada. Por
exemplo, quem pode considerar lógica a ação de um louco? Realmente, do
nosso ponto de vista - do ponto de vista de gente mentalmente sã - não
existe lógica na ação de um demente. Mas e do ponto de vista dele, do
louco? Pois para ele tudo o que ele faz deve ser perfeitamente lógico!
Portanto, se nós fazemos o papel de um louco, a lógica de quem deve
interessar ao espectador? A nossa ou a do louco?
Isso me faz lembrar o caso de um dos nossos excelentes atores, Sérgio
Brito. O caso se passou há mais de 20 anos, praticamente quase no início de
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sua carreira, numa peça dirigida por mim, em que ele fazia o papel de um
neurótico. Havia uma cena em que ele, no momento de uma crise aguda da
doença, beijava um manequim de matéria plástica, convencido de que se
tratava de uma moça viva. Numa certa altura do trabalho, num dos ensaios,
o ator começou a cena com uma porção de gestos, movimentos e entonações
de absoluta incoerência. Quando lhe perguntei a razão disso, ele respondeu:
" Mas o personagem é um louco!" Então, analisando com ele a situação
logicamente, chegamos a conclusão de que o personagem não poderia achar
nada de estranho no fato de estar beijando uma moça de quem gosta muito.
Pois, naquele momento, para ele existia uma pes~oa viva, e não um manequim artificial. Bastava que o ator agisse com essa lógica e nada mais. O
efeito de loucura era seguro, porque os espectadores viam que com toda essa
sinceridade e naturalidade, ele beijava um manequim, e não uma moça viva.
Depois de constatar isso, o ator sempre procurava tanto nos ensaios como
nos espetáculos, acreditar na realidade da vida do manequim, sentir através
do contato de sua mão, o calor, a maciez daquele corpo. Em resultado, essa
cena , sempre provocava um calafrio na platéia.
Há um outro excelente exemplo de uso da lógica, em "O diário de um
louco", de N. Gogol, interpretado por Rubens Correa e dirigido por Ivan de
Albuquerque. Quando o personagem dizia: "A Espanha tem um rei . ..
Finalmente o descobriram . .. Sou eu! " não se sentia nem a mínima tendência do ator de dar a essa frase um aspecto de loucura, não havia nele mais do
que a humildade de um monarca real que assumia a sua grande responsabilidade . E era exatamente essa simples lógica que tornava a fala tragicamente
louca e muito comovente.
E quando, o pobre "rei da Espanha", ao falar de seus trabalhos no
plano da política internacional, dizia: "descobri que a China e a Espanha
formam um único e mesmo país ... A prova está que quando se escreve
Espanha, dá China !" nós sentiamos a sua loucura exatamente nessa "lógica
esmagadora".
O uso da lógica deve começar logo nos primeiros estudos gerais da
situação e dos objetivos e continuar necessária e obrigatoriamente até o
mínimo detalhe. Basta errar na lógica de um pequeno ponto para arruinar a
cena inteira.
Vejam como o uso da lógica pode ajudar o ator para solucionar problemas bem difíceis. Digamos que o problema seja o papel de um cego. O
que é um cego? É uma pessoa que não enxerga. Então é muito simples: eu
fecho os olhos e faço o papel! Mas essa lógica simplista não é suficiente. O
diabo é que o cego anda de olhos abertos e mesmo assim não vê. Como
posso conseguir essa expressão do olhar " ôco" de um cego? Todos nós
conhecemos o vazio assustador desse olhar quando encontramos um cego na
rua. Portanto, é preciso que eu, o intérprete desse papel, consiga a "fé
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cênica" de naõ estar enxergando. Senão não poderei .convencer ninguém da
realidade da minha cegueira. O que devo fazer?
.
Pois bem, em primeiro lugar, vou procurar compreender o que se passa
com os sentidos de um cego. Sei que a natureza compensa a falha ou o
enfraquecimento de um determinado sentido, aguçando os outros. A visão,
por exemplo, é substituida pela audição e pelo tato. Esses dois sentidos num
cego se transformam em visaõ mental. Por exemplo, na rua, o cego anda
"tateando" o chão com os pés ou com uma bengala, para ver mentalmente
os possíveis obstáculos; ele procura ouvir todos os ruidos da rua para ver
mentalmente o que possa ameaçá-lo, por exemplo, um automóvel que se
aproxima enquanto ele atravessa a rua.
Já que eu vou fazer o papel de um cego, vou procurar agir dentro das
circunstâncias as quais cheguei refletindo logicamente e a título de ensaio,

vou andar sem olhar para o chaõ procurando imaginá-lo, ou seja, procurando
vê-lo mentalmente.
Experimente isso , leitor, da seguinte maneira: peça para alguém colocar
vários objetos, livros, caixas, tábuas, etc. Em seguida, atravesse o quarto de
olhos abertos, porém impedindo-se de ver o chão, por exemplo, segurando
na altura do seu queixo um livro ou um caderno. Ao atravessar o quarto,
pense nos obstáculos cuja posição você ignora e quando chegar a tocar neles
com o pé, procure vê-los mentalmente porque, com um pequeno descuido
de sua parte, eles podem levá-lo a um tombo.
Ao terminar a travessia, você constatará que apesar de ter andado com
os olhos abertos, deixou de ver (ou quase) o que se achava do outro lado do
quarto.
Para maior clareza, faça um colega seu fazer esse exercício na sua presença e observe seus olhos enquanto ele estiver andando: se ele realmente
conseguir imaginar os objetos colocados no chão, vendo-os mentalmente,
você verá o olhar de um cego. Portanto, não se trata de procurar acreditar na
sua cegueira, - isso seria impossível - e sim, de agir dentro de uma situação
em que agiria um cego precisando atravessar um espaço desconhecido. Quem
se lembra do filme "Belinda", na magnífica interpretação de Jane Wyman,
certamente se lembrará do olhar cego, completamente ôco, do personagem.
Acredito que esse milagre da arte dramática não foi conseguido por inspiração e sim através de muito trabalho em que predominou a lógica e, conforme veremos mais tarde, provavelmente através do uso dos outros elementos
do Método.
Da mesma maneira podem ser resolvidas outras situações difíceis : um
paralítico que procura andar, o comportamento de uma pessoa que acorda,
etc.
Lembro-me que uma outra aluna daquele curso para os atores profissionais me perguntou durante uma aula: "Estou ensaiando na televisão uma
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cena em que meu personagem age sob hipnose. Como devo encarar esse
problema? " Respondi que sendo a hipnose um estado semelhante a sono, embora haja nele alguns pontos de "vigília" que possibilitam o contato do
hipnotizado com o hipnotizador - o primeiro problema seria "sentir-se
dormindo" e que para isso, seria lógico procurar conseguir um estado de
máxima abstração porque a pessoa está mentalmente fora do ambiente em
que se encontra fisicamente. Para conseguir esse estado de abstração seria
necessário encontrar uma preocupaçdo tdo grande que todos os cinco sentidos do personagem fossem absorvidos por ela. É lógico que, nessas condições, o ambiente físico deixaria de existir para o personagem.
Essa minha explicação não foi suficiente: embora concordasse comigo
teoricamente, a atriz não conseguiu ver nela uma solução prática.
nária?
-

"Como fazer funcionar os cinco sentidos numa preocupação imagi"
"Como na vida real", respondi eu.
"E como é que isso acontece na vida real? "

Compreendi que estava faltando um exemplo prático, mas uma feliz
coincidência ajudou a explicação. O conhecido psiquiatra, Dr. Bernardo
Blay, que assistia a aula por pura curiosidade, dirigiu-se a uma das alunas: "O
que é que a senhora está fazendo?" A moça em questão olhou para ele
literalmente como se estivesse acordando naquele momento, e disse: "Nada"
E o diálogo continuou assim:
"A senhora ouviu o que nós estavamos dizendo? "
"Não. "
"Por que? "
"Eu estava pensando."
"Em quê? "
"No exercício de improvisação que vou fazer agora".
Como vocês vêem, não houve necessidade de uma preocupação "tão
grande" para que a atriz ficasse completamente abstraida, bastou uma preocupaçao pequena, mas real.
A atriz que levantou o problema disse que compreendeu essa lógica e,
mais tarde contou que aplicou com sucesso no seu trabalho.
Vocês devem ter notado que nos exemplos que eu dei acima, a lógica
não é muito simples. É porque, na vida real ela é muito mais complicada e
contraditória do que aquela que freqüentemente usamos em teatro. A meu
ver, um dos grandes perigos para o ator atual - que vive no meio dos seus
contemporâneos tão psiquicamente complicados - é simplificar a lógica da
vida, torná-la óbvia e linear. Em teatro nós representamos "O Amor", "O
Ódio", "A Alegria", mas raramente mostramos o amor do Fulano, o ódio do
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Beltrano, a alegria do Cicrano. Mas como são diversos, na vida real, as
manifestações de alegria ou de tristeza em pessoas diferentes! Como são
inesperados, por exemplo, uma risada estridente no momento de um grande
sofrimento, ou imobilidade e silêncio, próprios de um estado de pânico, no
momento de extrema felicidade!
Por que eu digo isso? É porque ja 'vi isso nos muitos contatos humanos
durante a minha vida, porque já me acostumei com o inesperado e contraditório comportamento dos meus semelhantes.
Por isso, mesmo quando numa peça não encontro nenhuma complexidade, eu procuro e, se for preciso, crio as contradições humanas porque sei
que meus espectadores também são seres contraditórios, que, há muito não
aceitam em teatro a fórmula "pão-pão, queijo-queijo".
Mas passemos agora a mais uma característica da ação na vida real: a
açao é sempre contínua e ininterrupta. Nunca deixamos de agir, nem mesmo
quando dormimos: os nossos sonhos às vezes são forma de ação mais intensa
do que na nossa realidade. E os bons cristãos dizem que nem a .morte
interrompe a ação.
'
Cada momento de nossa ação na vida real tem seu passado e seu futuro.
Quero dizer que cada momento presente tem suas origens no passado e seus
objetivos no futuro. A frase de Stanislavski: "O nosso 'hoje' é apenas o
resultado do movimento do nosso 'ontem' em direção ao nosso 'amanhã' ",
define bem a mecânica da ação contínua tanto na vida real, como em cena.
Os atores deveriam preocupar-se muito menos com a ação do momento
do que com a ação anterior e posterior porque a ação do momento se realiza
automaticamente se o ator realmente exerce a açaõ contínua.
Para ilustrar isso escolhemos um tema muito banal, mas suficientemente
claro e lógico, que foi realizado por minha aluna e colaboradora, Carminha
Fávero.
No submundo do crime, uma mulher que faz parte de uma "gang"
sofreu várias ofensas graves - mortes de muita gente querida - e nunca
conseguiu descobrir os autores dos crimes. Na realidade todos eles foram
cometidos pelo "chefão" que, posteriormente, sempre aparecia como
defensor e protetor da mulher, mas que , " infelizmente" , sempre por um
triz, não conseguia salvar as vítimas. O seu objetivo evidentemente era fazer
com que ela se lhe entregasse " por amor" e não à força - o que seria fácil
demais!
Um dia ela foi prevenida por um velho membro da " gang" , - que
também estava apaixonado por ela, - que o " chefão" tinha planejado o
assassinato do seu pai para o dia seguinte. Desta vez, ele tomaria parte no
crime pessoalmente. Como sempre, ele seria encontrado no local como se
tivesse chegado no último momento para defender o pai, mas .. . que azar !
Tarde demais ! . . .
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A mulher sabia que não podia recorrer à polícia e que a única maneira

de salvar o pai seria matar o "chefão". Sob o pretexto de tratar de um
negócio, ela vai até o apartamento dele, provoca-o, excita-o e, durante um
beijo mata-o com um punhal.
Na primeira tentativa para a realização dessa cena, Carminha s6 se preocupou com o ódio mortal que tinha pelo "chefão". Assim munida, chegou
até o apartamento dele e é claro que, dessa maneira, nunca seria recebida
porque o ódio transparecia à distância, como vemos na fotografia n. O 1.
Carminha procurou interpretar unicamente a ação do momento, omitindo por completo os dados da ação contínua, com o passado e o futuro da
ação, porque conforme o tema proposto o problema do personagem não era
somente matar o "chefão" por 6dio, mas sim fmgir uma paixão, envolvê-lo,
iludi-lo e só então matá-lo, vingando as mortes "ontem" cometidas por ele e
salvando "amanhã" a vida de seu pai.
Passamos para a segunda tentativa e o resultado foi o oposto, embora
não se perdesse de vista o primeiro objetivo, o de matar o "chefão", o 6dio
ficou diluído e o que vemos na fotografia n. O 2 é uma grande sensualidade,
uma volúpia. Observamos que até o punhal foi quase esquecido pelo personagem - vejam como ficaram relaxados os dedos da mão!
Só quando Carminha conseguiu reunir dentro da sua ação os dois objetivos, isto é, dirigir o seu "ontem" (o ódio - fotografia n.o 1) no sentido de
chegar ao seu "amanhã" (salvar o pai através do fingimento de amor fotografia n.P 3), foi que ela chegou ao resultado satisfatório, espontaneamente.
Em teatro a ação cênica freqüentemente sofre interrupções: intervalos
entre os atos ou quadros, saídas do ator de cena, grandes pausas em que o
ator, embora presente em cena, fica aparentemente inativo.
Que deve fazer o ator para eliminar o efeito nocivo dessas interrupções?
Deve manter o seu "estado cênico", isto é, continuar agindo como o personagem, mesmo quando está fora de cena? Há atores que procuram fazer isso
na medida do possível, mas não literalmente, é claro, pois muitas coisas que
eles têm que fazer nos intervalos não podem ser feitas como se fossem
personagens: melhorar a maquilagem, rever o texto, consultar o diretor a
respeito de algum detalhe importante, etc. Outros atores acham - e talvez
com razão - que nos intervalos eles não devem cansar demais a sua imaginação, e por isso "se desligam do papel". Mas o mínimo que se deve exigir de
todo e qualquer ator é que, antes de entrar novamente em cena, ele recorra à
ação anterior (o "ontem") e posterior (o "amanhã") do personagem, como
vimos no exemplo acima.
Infelizmente nem todos os atores correspondem a essa exigência mínima. São capazes de contar uma piada exatamente no momento de entrar
para fazer uma cena trágica. Há atores que para demonstrar aos colegas sua
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"técnica", ficam de co àtas para a platéia, fazendo caretas cômicas procurando provocar riso nos s~us colegas, para logo em seguida encarar a platéia
com suas "máscaras trágicas". E nem passa pelas suas cabeças a idéia de que
naqueles breves momentos, eles cometem um erro gravíssimo: eles cortam o
seu contato emocional com a platéia. Basta um instante para que o espectador mesmo sem perceber os seus truques "tão engraçados", sinta que alguma
coisa interrompeu a sua tensão de espectador, que se formou um vácuo no
seu contato com a cena.
E agora vamos ver a terceira característica da ação : ela tem sempre e
simultaneamente dois aspectos - açao interior e açaô exterior, ou seja, ação
mental e ação física.
Essas duas formas de ação não podem existir em separado, elas se
processam sempre simultaneamente, mesmo quando uma delas aparentemente está ausente. Por exemplo: a imobilidade total de uma pessoa (açao
exterior nula) simultaneamente com uma série de pensamentos frenéticos
(aça-o interior int ensa) . Para compreender como isso funciona, faça uma
experiência na base de uma ação imaginária: você acompanha com um olhar
de longe, o enterro de uma pessoa muito querida. Por uma ou outra razão (é
importante que essa razao seja bem clara para você), você não pode acompanh ar o enterro de perto. Complete com sua imaginação os detalhes faltantes:
quem é o falecido ? Em que circunstâncias ele morreu ? O que impede você
chegar mais perto? Quem são as pessoas que acompanham o enterro? etc. E
agora vá agindo, ou seja : apenas acompanhe com o olhar o enterro que você
vê na sua imaginação, pensando tudo o que pensaria o personagem nessas
circunstâncias. Se você não cometer nenhum erro de lógica e não esquecer o
"ontem" e o "amanhã" dessa ação, nós, espectadores, certamente sentiremos a intensidade da sua ação interior apesar da sua imobilidade.
É fácil imaginar e experimentar a título de exercício, um exemplo do
contrário: você está extremamente cansado mas por uma ou outra razão, é
obrigado a divertir alguém contando-lhe uma estória muito engraçada. Nesse
exerdcio você terá que executar uma ação exterior muito intensa junto a
uma ação interior quase nula, conseqüente do seu estado de desânimo! E
como no exemplo anterior, nós, espectadores, sentiremos ou ao menos
suspeitaremos do seu desânimo, apesar de sua aparente alegri a.
Se você tiver a vontade de repetir esses dois exerdcios com o mesmo
resultado tão animador, é preciso que você antes de mais nada restabeleça e
fixe o seguinte :
1) o que você "viu" mentalmente antes, durante e depois da ação cênica?
2) o que você pensou antes, durante e depois da ação cênica?
No correr da repetição da experiência você terá que exercer fielmente
todos esses detalhes.

(
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As duas formas
a física e a mental, são ligadas entre si tão
intimamente que o at dificilmente poderá estabelecer como e onde uma
influi sobre a outra. S' uma experiência ou um acaso podem indicar-lhe o
caminho que ele deve colher no uso desse elemento do Método, pois há
sempre dois caminhos: uln - de dentro para fora, e o outro - de fora para
dentro. Quero dizer co~ isso que, por exemplo, uma emoção adquirida
espontaneamente pode produzir um gesto muito adequado, mas também um
gesto encontrado pelo ator através de um raciodnio lógico, pode provocar
uma emoção desejada.
A título de maior esclarecimento, quero contar-lhes um caso que aconteceu comigo durante as representações de "Canto da Cotovia" de Jean
Anouilh, no Teatro Maria Della Costa.
Na cena em que o Bispo Cauchon - cujo papel eu fazia - procura
convencer Joana D' Arc a abjurar, eu fazia um gesto em direção a Joana, com
a palma da mão virada para cima, um gesto de súplica, que surgiu espontaneamente quando senti a ânsia de convencê-la. Mas ao mesmo tempo, esse
gesto não sei exatamente porque, provocava em mim a sensação de maior
harmonia com a roupa de Cauchon e o magnífico cenário de Gianni Ratto.
Este foi o "caminho de dentro para fora" que eu usei e que me levou a um
resultado, a meu ver, satisfatório.
Depois de um dos espetáculos, o cineasta Lima Barreto que acabava de
assistir a representação, me disse que não sentiu naquele meu gesto "um
homem de igreja" e que o gesto deveria ser feito de maneira inversa, isto é,
com a palma da mão virada para Joana, como numa bênção: "Não é um
homem qualquer - é um bispo que suplica, e ele suplica como tal."
Achei que sua observação era muito lógica e, depois de voltar para casa,
procurei ensaiar sozinho o trecho da cena, incluindo o gesto aconselhado
e ... de repente me senti muito mais bispo, senti a enorme responsabilidade
perante a igreja, senti o medo de não conseguir convencer Joana. A complexidade dessas emoções e pensamentos me levou a ansiedade ainda maior
do que nos espetáculos anteriores.
Desta vez, como vocês podem constatar, o caminho escolhido foi "de
fora para dentro".
Resumindo, podemos dizer que ao construir seu papel, o ator nunca
deve perder de vista a coexistência natural desses dois aspectos da ação,
porque só assim o seu personagem será realmente um ser humano.
E agora estamos chegando a última caractedstica da ação na vida real:
nao existe aça-o sem objetivo. Quando agimos é sempre para conseguir
alguma coisa, porque sempre desejamos alguma coisa. À primeira vista isso
não parece lógico. Há quem possa perguntar: "E a apatia? E a prostração?
Que pode desejar uma pessoa nesse estado? Então deve haver na nossa vida
momentos em que não desejamos nada?" Eu afirmo que não: mesmo
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quando temos a cert a de nada querer, provavelmente, lá no fundo, queremos não querer, isto é, rejeitamos qualquer vontade. Mas, nesse caso, a nossa
intenção de não ter vo tade torna-se um objetivo. Ou ainda como o máximo
da falta de objetivo n vida, seria a vontade de morrer, mas a morte nesse
caso seria o nosso objetivo. Portanto, convenhamos que em teatro não
possamos admitir que a \ação cênica seja desprovida de objetivos. Como na
vida real, a necessidade! estimula a atividade do homem dentro de uma
determinada situação, assim também em teatro o objetivo do personagem
estimula a imaginação do ator e o induz a agir dentro das circunstâncias da
obra dramática.
Vejamos um exemplo de como a presença de um objetivo ou ausência
do mesmo, se reflete no trabalho do ator. Tirei esse exemplo da minha
própria experiência, comparando duas fotografias minhas tiradas em dois
payéis diferentes. Vejamos as duas: a primeira, de "Mister Pitchum" da
"Opera dos três vinténs", (foto n. 04), e a segunda, de "Maneco Terra", do
filme "Ana Terra" (foto n, o 5), - filme que nunca foi realizado porque a
Companhia Vera Cruz, naquela época, tinha quase entrado em falência.
Vou lhes contar a história das duas fotografias. Eu fiz o papel de
"Pitchum", no espetáculo realizado pela Escola Dramática da Bahia, sob a
direção de Martim Gonçalves. Antes de começar uma das representações, eu
estava muito preocupado com alguns detalhes da roupa e dos acessórios. Uns
poucos minutos antes do início, um aluno da Escola me avisou que um
repórter precisava tirar com urgência uma fotografia minha. Eu me recusei
pois não havia mais tempo. Ele insistiu: "Kusnet, só um instante", Para me
ver livre desse problema, aceitei pedindo que fossem rápidos. Mal tive tempo
de me colocar ao lado da escrivaninha do escritório de "Mister Pitchurn",
tomei rapidamente "a atitude de Mr. Pitchum" e pronto; a fotografia foi
tirada. O resultado como vocês podem ver (vejam a fotografia n.o 4), foi
lamentável: há apenas uma careta de Pitchum e nenhum vestígio da ação
interior do personagem. Por quê? Porque naquele momento eu não pensei
em algum objetivo de Mr. Pitchurn. Só havia um objetivo, e este era um
objetivo do ator Kusnet - ser fotografado o mais rápido possível.
Agora vejam a outra fotografia, a de Maneco Terra (vejam a fotografia
n. o 5). Ela foi tirada bem no in ício dos trabalhos. Trata-se de uma cena em
que Maneco faz sinal a seus dois filhos para que matem o índio que seduziu
sua filha Ana. O objetivo de Maneco é muito complexo: por um lado ele
decidiu cumprir o dever do pai cuja filha foi desonrada mas, ao mesmo
tempo, ele daria a vida para evitar a mágoa que essa decisão causaria a sua
filha adorada. Esses dois objetivos contraditórios foram cuidadosamente
estudados e usados no trabalho.
Casualmente analisando com meus alunos alguns detalhes dessa cena,
constatamos que cobrindo com um cartão a parte inferior do rosto, na
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fotografia, e deixan~o descobertos os olhos, encontramos neles muita
dureza, quase uma cr~eldade fria; entretanto quando deixamos descoberta a
boca, cobrindo os olhos, vimos uma amargura, uma tristeza que chegava às
lágrimas; por isso o conjunto fazia sentir a complexidade do estado emocional do personagem. Pottanto, a presença real dos objetivos do personagem,
mesmo na imobilidade 4e uma fotografia, faz com que o espectador sinta a
sua ação interior.
'
Há um detalhe do trabalho do ator que nunca deve ser perdido de vista:
é a atratividade dos objetivos do personagem . S~ um ator não consegue
interessar-se profundamente pelos problemas do personagem, há pouca probabilidade de sucesso no seu trabalho. E já que é ele próprio quem estabelece e dá forma aos objetivos, a atratividade dos mesmos depende dele
próprio.
Corno sempre, o maior inimigo do ator nesse trabalho, é a tendência de
sim plificar demais os problemas. Quanto mais complexo for o objetivo do
personagem, tanto mais facilmente será despertada a imaginação do ator. O
j á citado diretor soviético - Nicolái Okh1ópkov, falando sobre problemas da
direção, disse: "Não deixe o ator procurar um botão perdido quando ele
pode procurar um amor perdido!"
O atraente para nós é aquilo que nos interessa profundamente. Interessar-se profundamente pelos problemas alheios só é possível quando nós
conseguimos colocar-nos no lugar da pessoa. Por isso é sempre aconselhável
que o ator procure algum paralelo entre a situação do personagem e algum
detalhe semelhante a sua própria vida. É assim que ele pode descobrir mais
facilmente a atratividade dos objetivos do personagem.
Para demonstrar a enorme importância que tem a atratividade dos objetivos, quero lhes contar um caso que me parece muito ilustrativo.
Durante os ensaios de "O Canto da Cotovia", na cena em que Joana
D'Are entra no palácio real para propor ao delfim lhe confiar o comando do
exército francês, Maria Della Costa, que fazia o papel de Joana, achava que o
estado emocional da heroína devia ser o de timidez, porque ela , uma simples
camponesa, pela primeira vez entrava num palácio. Apesar da lógica do
próprio texto em que se fazia sentir a altivez de Joana, apesar das cenas
anteriores em que Joana estava em contato direto com um ser muito superior aos reis, o Arcanjo São Miguel, Maria não se convencia. Ela raciocinava
na base de um exemplo de sua própria vida, quando ela foi ao Palácio do
Catete para uma audiência com Getúlio Vargas. Ela ia pleitear um subsídio
para o seu teatro que naquela época se achava em construção. Ela raciocinava: "eu vou incomodar o nosso grande presidente com os pequenos
problemas do meu insignificante teatro ! .. . Já na entrada do Catete me
senti tão intimidada que, por pouco, não desisti do encontro" .
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Vejam bem: com essa forma em que se revestiu o seu objetivo , ela só
podia se sentir humilde. E tudo isso provinha da comparação do grande
presidente com a "insignificante " Maria, da grande pátria com o "insignificante" teatro. Mas por que a insignificante Maria? Por que o insignificante
teatro? Os problemas da arte em nosso país não são mais importantes do
que muitos, muitos outros problemas ? Por que então essa insignificância?
Para dar maior ênfase a minha idéia, sugeri a Maria que considerasse o seu
teatro o fator mais importante do mundo, que se compenetrasse da idéia de
que a falta do seu teatro em São Paulo prejudicaria o futuro das gerações
inteiras, que mesmo os problemas da miséria, da fome são menos importantes, etc, etc. "Convencida disso," perguntei eu, "em que estado de ânimo
você entraria no Catete? "
Enquanto eu falava , os olhos de Maria brilhavam cada vez mais , e vocês
precisavam ver com que infinito orgulho ela se ajoelhou perante o delfim e
começou a falar: "Garboso delfim, eu, Joana D'Arc . . .", etc.
Assim, através de um paralelo, os objetivos do personagem tornaram-se
grandiosos, empolgantes para a atriz.
Mas não se deve esquecer de que o ator sempre corre o perigo de
confundir os objetivos do personagem, que o induzem a agir como tal, com
os seus próprios objetivos, que o induzem a se exibir, a brilhar, como naquele caso que citei no início deste capítulo, quando contei o que aconteceu
comigo depois de ter gravado uma cena de "Aquele que leva bofetadas".
Para se apoiar realmente sobre um objetivo do personagem, o ator deve
saber defini-lo com a máxima clareza, tornando-o por assim dizer, palpável.
Não me entendam mal: não estou sugerindo a simplificação do objetivo, mas
apenas a necessidade de evitar a possível confusão por falta de clareza.
Mesmo um objetivo muito complexo e contraditório , como por exemplo
aquele de Maneco Terra, deve ser estabelecido com toda a lógica e clareza.
Por isso é aconselhável ao definir o objetivo, usar o verbo " querer " na
primeira pessoa e não numa forma descritiva. Em vez de dizer: "O objetivo
do personagem é vingar a sua honra", diga: " Eu quero vingar a minha
hon ra". O uso desse verbo facilita a aquisição da "fé cênica" e evita a
confusão a que nos referimos acima. Certamente, Maria Della Costa ao
entrar naquela cena com o delfim, deve ter pensado mais ou menos assim:
"Eu quero que o delfim me obedeça, quero que me entregue o comando do
exército, porque sou a única pessoa capaz de salvar a França !" Mas se em
vez disso, Maria pensasse: "Eu quero fazer essa cena maravilhosamente !
Quero sentir muito orgulho no momento de me ajoelhar", a que resultado
ela chegaria? A uma ação completamente falsa.
Apesar dos meus longos anos de teatro profissional, eu também nem
sempre me sinto isento dessa confusão. Um caso desses aconteceu comigo
em "Os Pequenos Burgueses" na cena da briga de "Bessêmenov" com seu
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afilhado Nil, durante o almoço do segundo ato. Num ~os espetáculos - uns
três meses depois da estréia - eu senti um verdadeiro pavor quando Nil
bateu com o punho na mesa e gritou: "O senhor 'não pode nada! ..."
Lembro-me perfeitamente de que naquele momento eu cheguei a pensar:
"Agora ele vai me bater na cara! . . ." Depois do espetáculo, recapitulando o
que se passou, fiquei contentÍssimo por ter encontrado com tanta clareza
essa emoção de Bessêmenov. Na noite seguinte, preocupado em não perdêla, no último momento, em cena aberta pensei: "Eu preciso sentir esse
pavor!" E claro que o resultado foi um verdadeiro fracasso: nunca fiz essa
cena de maneira tão falsa. Por que ? Porque Bessêmenov não podia " querer
sentir o pavor", ele podia "querer fugir da bofetada", isto sim ! Se o objetivo
no último momento fosse realmente esse: " Ele vai me bater! Quero
fugir ! . .." o verdadeiro pavor seria resultado automático desse pensamento.
Assim completamos as nossas considerações sobre as quatro características essenciais da ação na vida real e o seu uso no rtc>sso trabalho em teatro.
Se você realmente quiser assimilar as noções contidas neste capítulo,
saiba que não é suficiente apenas compreender e saber repetir o seu conteúdo. É preciso fazer os exercícios sugeridos (<ta cegueira ", "a abstraçaõ ", "o
resgate ", "o enterro ", e <ta piada " ) e muitos outros que a sua imaginação
possa lhe sugerir. Só assim você poderá assimilar na prática a idéia do uso
das características da ação no seu trabalho de ator. Antecipando certos
problemas de nossos estudos, devo esclarecer desde já que a açaõ dos temas
acima citados deve ser improvisada por você. Portanto, não caia no erro de
preestabelecer por escrito o esquema rígido da ação e dos diálogos (ou
mon ólogos) do exercício, para seguí-los à risca. Procure improvisar livremente tanto os movimentos como as falas.
Improvisação é a base de todos os trabalhos teatrais pelo Método de
Stanislavski. Mais tarde trataremos detalhadamente do método de improvisação.
Insisto na necessidade de você próprio criar novos exercícios, porque,
desta man eira, você desenvolve mais uma das importantes qualidades do
ator: a sua iniciativa. Neste livro pretendo sugerir muitos exemplos de trabalhos práticos e seria um erro do leitor não procurar completa: esse material
com o que a sua imaginação possa produzir.

