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O ATOR E A TRANSFIGURAÇÃO ANIMAL   

“O homem é um animal irracional, exatamente como os outros.  
A única diferença é que os outros são animais irracionais simples,  

e o homem é um animal irracional complexo.  
É esta a conclusão a que nos leva a psicologia científica,  

no seu actual estado de desenvolvimento.  
O subconsciente, inconsciente, é que dirige e impera,  

no homem como no animal.  
A consciência, a razão, o raciocínio são meros espelhos.  

O homem tem apenas um espelho mais polido  
que os animais que lhe são inferiores. 

Sendo assim, toda a vida social procede  
de irracionalismos vários, sendo absolutamente impossível 

 (exceto no cérebro dos loucos e dos idiotas)  
a ideia de uma sociedade racionalmente organizada,  

ou justiceiramente organizada, ou, até, bem organizada. 
A única coisa superior que o homem pode conseguir 

 é um disfarce do instinto, ou seja  o domínio do instinto 
 por meio de um instinto reputado superior.  

Esse instinto é o instinto estético.  
Toda a verdadeira política e toda a verdadeira vida social superior 

 é uma simples questão de senso estético, ou de bom gosto.” 

Fernando Pessoa (1888-1935) 

1- Por que conhecer o nosso lado irracional? 

 Uma das ferramentas mais poderosas para o crescimento individual é o 

mergulho do homem nas características dos animais irracionais. Diante da 

imensidão de culturas de que se tem notícia, foi esse mergulho que nos fez 

conscientes na procura daquilo que difere "racionais" e "irracionais". Foi na 

digressão dessa comparação que, por meio do uso inteligente da pata 

dianteira, o animal humano se fez mais forte. Mais forte, inclusive, para 

dominar todo um reino à sua volta. Mas, na investigação milenar das nossas 

potencialidades racionais, esse viés ficou relegado a um papel menor para 

construirmos a base sólida e pretensamente plena do nosso humanismo 

histórico. Nada que nos deixasse próximos à nossa raiz animal poderia 

sobreviver, a não ser com a gradativa e autoafirmativa aculturação doméstica. 

Para tal, não escaparam nem o próprios humanos “incivilizados"... O interesse 

pelo irracional é manifesto por Zola: 

"O destino dos animais é muito mais importante para mim  
do que o medo de parecer ridículo."  

Émile Zola (1840-1902) 

 

Somente agora, quando andamos vendo que nem tudo “somos nós”, é 

que nos chega a necessidade de apre(e)ndermos um pouco mais sobre esse 

“outro estranho”, que domina nosso inconsciente primitivo, impulsionando-nos 

a rumos incontroláveis e a ferocidades que muitas vezes nos espantam. Pelo 

resgate dessa nossa trajetória relegada, cabe adentrarmos um pouco 
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razoavelmente nas determinações antropológicas dessa nossa sublimada 

arquitetura animal, mergulhando na nossa ancestralidade, para que possamos 

nos desenvolver no sentido de nos entendermos melhor com o universo de 

diversidades que nos cercam. Veiga (2010) aborda o distanciamento entre o 

homem e seu animal primitivo: 

“Nosso inconsciente é primitivamente biológico.  
O mundo que nos rodeia avançou vertiginosamente,  

sobretudo nos últimos cem anos. Aquele animal primitivo,  
para o qual uma caverna era sinônimo de lugar,  

se converteu em um ser cada vez mais complexo  
e essa complexidade nos distancia do nosso primordial”. 

Carlos Veiga, (1956) 
 

          Sem entrar no critério do potencial criativo - e a depender do tipo de 

análise que se pretende -, seria correto assegurar que o nosso andar ereto não 

é biologicamente muito eficiente, já que necessitamos de maior gasto de 

energia em relação às outras formas de locomoção exibidas pelos mamíferos. 

De acordo com os estudos da Physical Characteristics of Humans do curso 

World Civilizations da Washington State, andar ereto nos gera muito calor 

químico resultante do esforço muscular. Por isso, vamos perdendo várias 

faculdades, como a do faro por exemplo. Então, o bipedalismo deve ser 

considerado uma mudança revolucionária principalmente por livrar as mãos 

para outras tarefas, provando isso já ser a grande vantagem evolutiva. Por 

outro lado, atrapalhou o nosso desenvolvimento no que tange ao acúmulo de 

energia, já que só contamos com os pés para correr.  

A combinação de níveis altos de transpiração e pele desnuda faz do 

tecido humano um dispositivo refrescante e eficiente, que dissipa o calor 

químico produzido através de esforço. Outra vantagem é o total comando 

mental dos nossos membros através dos neurotransmissores nos circuitos do 

nosso sistema nervoso central, onde, através do nosso potencial criativo, 

podemos imitar ou nos posicionar de acordo com as determinações da nossa 

cultura. Nos irracionais, essa irradiação motora é instintiva, nos humanos é 

conscientemente controlada. Ao longo do nosso desenvolvimento histórico, a 

investigação constante dessa nossa autoafirmação humanoide não poderia 

permitir espaço àquele ser primitivo do qual quisemos a todo o custo nos 

diferençar (para dominar). 

         Como propunha Aristóteles em sua Política, “só realiza a plenitude da 

humanidade o homem que vive na polis...”. Entende-se como "o homem que 

http://www.wsu.edu:8001/vwsu/gened/learn-modules/top_longfor/phychar/culture-humans-1one.html
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vive na polis" aquele que era grego, não era bárbaro, ou até mesmo selvagem. 

Por isso haveríamos de nos tornar “civilizados” ou nos aculturar por meio de 

saberes inacessíveis aos “selvagens”, a não ser que eles nos servissem até, 

definitivamente, esquecerem, ao máximo possível, a sua veia irracional. Tudo 

que tivesse raiz nos recônditos do tribalismo teria de ser apagado: das crenças 

ao modo de viver. Trata-se de uma luta, nas palavras de Nietzsche, travada 

nas sombras do consciente. 

"O homem reflete em si uma grande batalha.  
Esta não está só no consciente, mas no inconsciente,  

onde se dão os maiores encontros.  
Os impulsos negativos e os positivos chocam-se.  

O que o consciente às vezes recebe é simplesmente  
o resíduo dessas lutas que se travam nas sombras." 

Friedrick Nietzsche (1844-1900)  

 

Tivemos, então, de usar os modos e gestos de forma socialmente 

controlada para nos auxiliar na comunicação e significar culturas que 

identificassem sobremaneira aquele domínio territorial. Trata-se de fenômeno 

presente em todos os povos, com o intuito intimamente expresso de sublimar 

aquele que habitava mais profundamente dentro de nós, mas que também nos 

cercava nas savanas ao redor do nosso nicho social. Era preciso controlar 

aquele animal, substituindo o antigo faro, cio, pata, rabo, asa ou membro de 

impulsão que compunha o original irracional básico por algo repleto de 

significantes palpáveis e factíveis ao controle social. Isso tudo somado às mais 

amplas possibilidades manuais, deu-nos uma autonomia completa sobre nosso 

animal ancestral. 

“A palavra humanidade, em suma, deixa de significar  
o somatório dos seres humanos, membros da espécie animal homo sapiens,  

e torna-se o estado ou a condição humana do ser, radicalmente oposta  
à condição da animalidade. A relação entre o humano e o animal  

deixa de ser inclusiva (uma província dentro de um reino)  
e passa a ser exclusiva (um estado alternativo do ser).”  

Tim Ingold (1948). 

           
 Ao longo da nossa trajetória, de acordo com Ingold (1988), sublimamos 

intimamente o animal como mecanismo para vencê-lo internamente, 

delegando-o apenas um contato mais íntimo no momento das nossas 

ferocidades mais incontroláveis, nos rituais de passagem das comunidades 

mais tribais ou na famigerada servidão doméstica.  

Nos rituais de transfiguração, sob o torpor dos perturbadores do sistema 

nervoso central, foi necessário ao homem desconstruir os gestuais e 

expressões adquiridas, mergulhando no encontro do seu animal, conhecendo-o 
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face a face. Assim, mesclado com outros signos da sua cultura, o homem teria 

de dominar o seu animal por inteiro, para, partir daí, transformar-se no homem 

adulto pronto para enfrentar as intempéries da vida e principalmente o desafio 

da caça, ou seja, o conhecimento do interior e exterior do seu âmago. Sobre a 

essência dos rituais de passagens, as palavras de Gennep (1908) são 

elucidativas: 

“Ritos de passagem são celebrações que marcam  
mudanças de status de uma pessoa no seio de sua comunidade.  

Esses ritos podem ter caráter social, comunitário ou religioso, 
e marcam momentos importantes na vida dos indivíduos,  

principalmente no estado de criança ao mundo adulto.” 
Arnold Van Gennep, (1873-1957).  

   
  Tudo aquilo que nossa cultura já havia vivenciado através da memória 

ritualística nos círculos de passagem se transformava, agora, em embate 

vivencial. Ora pela superioridade - que nos tomava de coragem -, ora pelo 

medo - diante da inferioridade que nos fazia lutar pela nossa própria vida -, era 

necessário confrontar aqueles animais que habitavam as entranhas mais 

profundas das nossas mentes para entender todo o mistério antropocêntrico 

que nos cercava. 

        E foi através da extensão da noite ao redor do recém-descoberto fogo 

que surgiu a digressão, a utopia, a linguagem, a crendice, a narrativa, a 

imitação (o teatro), a dança das incorporações e dos gestuais dos movimentos 

da natureza enfrentados nas selvas diurnas, para, depois, no deleite noturno 

dos volteios no calor da fogueira, refastelarmo-nos dos alimentos caçados. 

Essas "sementes do teatro" são explicadas por Berthold. 

 
“O homem personificou os poderes da natureza.  

Transformou o Sol e a Lua, o vento e o mar em criaturas vivas que brigam,  
disputam e lutam entre si e que podem ser influenciadas  

a favorecer o homem por meio de sacrifícios, orações, cerimônias e danças [...]  
Não somente os festivais de Dioniso da antiga Atenas,  

mas a Pré-história, a história da religião e o folclore oferecem  
um material abundante sobre danças rituais e festivais das  

mais diversas formas que carregam em si as sementes do teatro”  
Margot Berthold, (1922) 

 

Chega, então, nossa trajetória desenvolvimentista de domínio integral de 

tudo ao nosso redor, ao ponto de priorizarmos extremamente nosso ego 

superlativo. O exercício contínuo de nossa memória criativa nos levou à 

conquista do espaço do outro, seja o racional ou o irracional. Veio-nos, assim, 

o "realimento" do nosso desejo de potência, com as tomadas territoriais, as 

guerras, as conquistas que também nos obrigaram a nos proteger em 
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paliçadas e fortalezas para que iniciássemos o processo de domesticação com 

os animais ou seres humanos que conseguíamos dominar muito mais 

facilmente. Mais uma vez, nossas reflexões teóricas encontram sustento nas 

palavras de Nietzsche. 

“o homem não pode e não quer apenas conservar-se  
ou adaptar-se para sobreviver, só um homem doente  

desejaria isso; ele quer expandir-se, dominar, criar valores,  
dar sentidos próprios. Isto significa ser ativo no mundo,  

criar suas próprias condições de potência.  
É um efetivar-se no encontro com outras forças... “.  

Friedrick Nietzsche, (1844-1900) 

 

   Lógico que, contrariando a teoria evolucionista de Charles Darwin, todos 

esses procedimentos nos foram tornando exclusivos devido à nossa 

racionalidade adquirida. Na dicotomia entre o evolucionismo e o criacionismo 

judaico cristão, todos os processos educacionais se identificaram até hoje na 

exclusão total de qualquer vertente ligada à nossa ancestralidade animal e/ou 

silvícola. Sobretudo porque, ao longo da nossa história, o encontro com esse 

animal, diante da (pré)potência racional, foi ficando adormecido e 

propositalmente reprimido (ou simbolicamente venerado como uma purgação 

pelo repúdio). Assim, em face de uma espécie de autodomesticação castradora 

da nossa própria ancestralidade natural, esse encontro já nos seria uma árdua 

tarefa, principalmente pelas dificuldades relacionadas a um estágio superior de 

apropriação do poder tribal com vistas à dominação dos mais fracos. 

o xamã, espécie de sacerdote,  
transmutava-se fazendo a ligação entre dois mundos:  

o mundo misterioso do invisível e do incomum e o  
mundo ordinário dos seres visíveis que o cercavam.  

E, para conseguir isso, ele deveria possuir uma técnica bastante  
desenvolvida; “um largo espectro de talentos, inclusive a habilidade altamente 

 importante da condução dos estados autoinduzidos de êxtase ou transes”.  
Mark Olsen, (1962). 

 

Na verdade, aqueles que usavam o encontro como estratégia de 

domínio tribal  nas comunidades mais tenras se diferenciavam, adquirindo 

poderes místicos. Muitas culturas posteriores à primitiva lançaram mão da 

busca por seu animal usando o recurso do entorpecimento, através de 

estímulos com auxílio de ervas, raízes ou cipós alucinógenos, que ajudavam a 

promover as introjeções; assim, no percurso da experiência, o homem 

encontrava finalmente o seu animal e deles extraía subsistências que faltavam. 

Muitas luzes de cura e desígnios surgiam desses animais camuflados no nosso 

inconsciente. 



 
 

6 

 “ Assim como nós, os animais recebem também projeções  

de conteúdos do inconsciente que os tornam alvos  
de ódio ou temor excessivo”  

Nise da Silveira, (1905-1999) 

 

Diante de tais constatações, evidenciamos as seguintes questões: Seria 

fundamental enfrentar o nosso animal primordial, assimilá-lo, para vencer o 

medo interno, tornando-nos aptos a enfrentar o medo externo? Encontrando-o, 

conhecendo-o e dominando-o estaríamos mais preparados para caçar e para 

enfrentar as adversidades da vida? Estaríamos prontos, para, através da 

memorização desse ritual de passagem e diante das futuras ameaças, fazer 

fluir a nossa fera interior para enfrentar o inimigo? 

 São perguntas que nos ficaram como legados de nossa sempre 

incessante necessidade investigativa. Abriram-se, então, diante desse quadro 

de buscas, as possibilidades de entendermos melhor esse nosso animal, 

através da ruptura com as amarras dos condicionamentos sociais, quebrando a 

couraça que sobrepõe a racionalidade cartesiana aos nossos desejos, muito 

mais através do medo do que do autoconhecimento. O medo, que pode ser 

travestido em muitos adjetivos de contenção das necessidades e experimentos, 

foi o empecilho para as investigações interiores, de modo que se tornou 

comum se traduzir como simples "mistério" tudo aquilo que se colocava além 

das nossas capacidades "racionais". A metáfora da "couraça", de Reich, 

simboliza esse fenômeno: 

“Pode-se dizer que toda rigidez muscular contem a 
 história e o significado da sua origem; então a couraça  
é a forma na qual a experiência primitiva é preservada 

 como obstáculo ao funcionamento” 
Willhem Reich, (1897-1957) 

        

 Quebrar a nossa casca social, que nos impede de ver o inanimado 

presente, é o caminho para a conquista de um tipo de saber, que, por nos 

pertencer ancestralmente, encontra-se sublimado, sufocando as forças que 

dele emanam e que conhecemos tão pouco. Resta-nos interagir com o circuito 

intenso das emoções advindas do que habita nosso interior, a fim de que 

possamos nos entender melhor diante das atitudes impensadas que, muitas 

vezes, causam-nos dores e estranhamentos. Essa pulsão interior negada, 

sublimada e adormecida é inerente à nossa razão periférica, porque ela é parte 

da nossa humana arquitetura, cultural e moralmente disciplinada por conta do 

papel que nos coube na nossa sociedade supostamente civilizada.  
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Assim, animais racionais e irracionais estão simbioticamente interligados 

como seres que se habitam, visto que a irracionalidade de um reside na 

racionalidade do outro. E que relação isso tudo, sendo crível, por pura 

necessidade pessoal do autoconhecimento, guarda com o teatro e com o 

trabalho do ator? 

 

 Por que o mergulho do ator na ancestralidade irracional? 

 
Primeiro foi necessário civilizar o homem  

em relação ao próprio homem.  
Agora é necessário civilizar o homem  

em relação à natureza e aos animais."  

Victor Hugo, (1802-1885) 

 
 

"Se ao desafiar-se publicamente a si mesmo, o ator desafia os outros 
e, através do excesso, do mergulho interior,  

da profanação e do ultraje sacrilégio se revela  
tal qual é, arrancando a sua máscara de todos os dias, ele permite  

ao espectador empreender um processo semelhante." 
Jerzi Grotowski, (1933-1999) 

 

O dramaturgo polonês Grotowski, ao nos incitar para o mergulho interior, 

põe-nos frente a frente com o desafio dos nossos medos vivenciais da tenra 

idade, passando pela vida uterina, adentrando nossos arquétipos... E por que 

não até o nosso ancestral animal?  

Porém, como ainda não alcançamos a integralidade da civilização do 

homem pelo homem, do primeiro estágio do pensamento do citado romancista 

francês Victor Hugo, convém-nos buscar a etapa seguinte, pois ela nos é 

primordial. Embora com o reconhecimento da viagem interior ao animal nos 

rituais de passagem praticados pelas tribos mais remotas como um excelente 

passo inicial de autoconhecimento, neste meu estudo tento sair da seara 

místico cultural, no sentido de aproximar a investigação antropomórfica a uma 

fundamentação mais científica, na qual a composição do personagem e seus 

meios de expressão sejam o campo da experimentação.  

Seria também demasiadamente radical reivindicar que o mergulho no 

nosso estado irracional estivesse também presente em nossos modernos 

conteúdos pedagógicos educacionais como tinham as tribos primitivas em seus 

contextos culturais. De fato, pode até ser excessivo exigir essa inclusão 

pedagógica, mas necessário seria... Sobretudo pela necessidade de nos 

conhecermos melhor, a partir daquele que nos origina primitivamente e que 
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frequentemente a racionalidade do intelecto socialmente aculturado embota. 

Então, é aí que nos aparece o ATOR/BAILARINO, como corpo experimental 

disponível e interessado, pois que, além de necessitar desse mergulho pela 

variedade das composições que terá de apreender, exercitar e realizar, terá de 

estar em contínuo processo de preparação emocional mental e corporal para 

quebrar seus medos e preconceitos.  

Minimamente para o ator e/ou o bailarino contemporâneo, há de se 

estabelecer a necessidade desse exercício, já que seu corpo e mente terão de 

estar a serviço de um “outro ser” que será interpretado. Nessa disponibilidade, 

os instrumentos de trabalho carecerão de experimentações e conhecimentos 

ligados à sua ancestralidade animal para entender como se processa esse 

turbilhão de impulsões e como é possível expressá-lo: corporificando e 

sentindo tudo aquilo que do seu âmago fluir, com a consciência dos seus 

reflexos e atitudes, quando a veia do conflito das vontades e das 

contravontades tiver de ser trabalhada. 

Vontade e contravontade: nada mais humano do que isso. O ser 

humano em sua mais racional vertente. A vontade que o motiva e a 

contravontade que o impede ou vice-versa. Nos irracionais, só a vontade 

instintiva impera. E, se esse primordial conflito é a base da construção teatral, 

para que sabermos dos animais, que não se inserem nessa dialética 

fundamentalmente humana? Qual é o verdadeiro significado desse tipo de 

experimentação para a dramaturgia da interpretação? 

“Fazemos um jogo duplo de intelecto  
e instinto, pensamento e emoção;  

tentamos dividir-nos artificialmente em corpo e alma.  
Em nossa busca de liberação atingimos o caos biológico.” 

Jerzy Grotowski, (1933-1999) 

 
O caos biológico citado pelo dramaturgo polonês foi o que nos interessou 

a princípio. Era preciso desconstruir o usual para encontrarmos uma dialética 

entre o intelectual e o instintivo. Nesse sentido, tomamos a orientação da 

noção nativa do humano no espaço teatral, a qual pode ser conduzida se 

aceitarmos a visão de “centros de impulsão" proposta por Peter Brook. George 

Ivanovitch Gurdjieff, filósofo armênio pesquisado por Brook, destacou no seu 

estudo antropomórfico que o que distingue a humanidade de outras entidades 

orgânicas da natureza é o fato de sermos seres "tricêntricos" ou "tricerebrais" - 

seres com três "centros" ou "cérebros":  
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 O ser humano poderia ser representado por um triângulo –  
o vértice representando o centro emocional (locus da reconciliação),  

os dois outros lados o centro intelectual (locus da afirmação)  
e o centro instintivo (locus da negação do racional)” 

GIGurdijieff (1877-1949) 
 

O locus intelectual é o mais lento, pois ele carece dos mecanismos da 

formação e consciência crítica, enquanto o locus emocional é o mais rápido, 

suas impressões são imediatamente aparentes para nós, pois constituem o 

local de acúmulo da recepção cultural; já o locus instintivo não é exercitado, 

pois ele só aparece na base primitiva, quando, por razões impulsivas, não 

alçamos a emoção e o intelecto. A harmonia, segundo Gurdjieff, decorre de um 

estado de equilíbrio entre esses três centros.  

Nos animais irracionais, diante de um conflito que os desperta da 

imparcialidade, o impacto inicial ocorre sobre seu instinto, disparando os seus 

neurônios para o faro e audição, de modo que todo o seu corpo entra em 

visível e cristalino estado de prontidão para, daí, desenvolver a ação, que 

poderá ser um processo de ataque ou aproximação. Todo o seu corpo, movido 

pelos sentidos, estará totalmente entregue a esse circuito de ações. Nos 

racionais, o impacto inicial é o mesmo e sempre é agudamente manifesto, 

porém entra o vértice da “vontade e da contravontade” no espaço dos conflitos 

internos que reprimem a expressão dos sentidos. Então, a expressão corporal 

gerada pelo instinto fica subjugada pela razão, através dos loci emocionais ou 

intelectuais, transformando a sua ação em comportamentos regidos pela 

cultura em que ele se inseriu. (Ver o quadro exposto a seguir.) 

Vejamos, então, esses conceitos aplicados à composição atoral: o ponto 

de tensão inicial no corpo do intérprete recebe o primeiro impacto (irracional) 

gerador do conflito, produzindo assim o espasmo corporal que se transforma 

em energia até o pensamento (pré-racional) e, daí, ocorre a elaboração do 

argumento (racionalidade total). Esse impacto vai direto ao locus instintivo, 

portanto irracional, e isso terá de ser claro para que o público perceba. É 

possível, por exemplo, perceber de imediato a mudança primordial de estados 

de impulsão que se dá no animal irracional diante de algo inesperado que o 

coloca em estado instintivo de prontidão até que se acomode ao suprir a sua 

atenção despertada.  
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 No ser humano, essa acomodação, posterior ao impacto primitivo, dá 

espaço às vontades e contravontades. Trata-se do locus emocional, que 

consiste em adjetivações culturais básicas para alicerçar a necessidade de agir 

de acordo com conveniências sociais. Entra, então, no locus do intelecto, onde 

a elaboração da trama se dará, já produzindo um circuito direto com o seu 

“anima” interno, diante da cadeia de conflitos que, em processo de recriação 

contínua, vai envolvendo o personagem no jogo de ações e reações, até se 

instalar tecnicamente na elaboração do ator, para o seu consciente transformar 

todos os estados, contextos e significados disponíveis em expressão 

convincente.  

É importante esclarecer que a área do conflito dramático interno está 

entre as “vontades” e as “contravontades”, após o impacto no ponto de tensão. 

Surge, então, a racionalização desse desejo através do controle social e da 

palavra que, ao se transfigurar, continua contendo o impacto do que foi 

absorvido no locus instintivo. Todos esses estágios se expressam através de 

particularidades corporais e, na sequência, verbais.  

 Não se parte da ideia de uma construção imitativa e passiva, como 

acontece em uma fábula descrita por um narrador distante, senhor de sua 

narrativa. Nem na mimese aristotélica, que nos inclina para uma imitação 

rasteira do movimento dos animais, dos seus sons guturais, do seu simbolismo, 

do seu ícone ou da imitação de sua memória caricatural. Enveredamos mais 

pelas descobertas das mimeses primordiais, que nos distinguem e, ao mesmo 
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tempo, nos condicionam. É delas, exatamente, que extraímos o material para 

romper e ultrapassar esse acúmulo de condicionamentos cartesianos das 

relações sociais da estrutura racional civilizatória. 

“Sob condições sociais favoráveis, o homem  
é um animal racional essencialmente honesto, trabalhador,  
cooperativo... Que ameaçado, e tendo motivos, enraivece”  

Wilhemm Reich, (1897-1957) 

 

 A nossa pesquisa corporal antropomórfica do animal-personagem 

envereda na necessidade de substituir esse animal transfigurado pelo seu 

sentido original, transmutando-o como personagem, através dos pontos de 

tensão e da impulsão das ações. Assim, revelam-se e denunciam-se sentidos 

outros e procedimentos ímpares, nunca dantes encontrados em (ou admitidos 

por) nós mesmos. Para nós, atores, que buscamos uma potencialização da 

nossa expressividade corporal, associada aos aprofundamentos dos estados 

emocionais dos personagens, não há por que não nos aprofundarmos no 

nosso próprio estado animal para, na nossa hipotética desconstrução racional, 

reconstruir o outro. 

 

 3 - A aplicação direta ao estudo da composição do ator 

“Só quando o homem reconhecer que ele é  
fundamentalmente um animal,  

ele será capaz de desenvolver uma verdadeira cultura.”  
Willhem Reich, (1897-1957) 

 

 O teatro é exatamente isso: um recorte cultural da vida, através de cujo 

conflito a “normalidade” dá lugar ao anormal, quebrando a monotonia do 

cotidiano; é o espaço onde todos os envolvidos entram no estágio de mutação, 

diante do inusitado e de seus mistérios a serem desvendados pelo espectador. 

Nele, o ator se expõe diante desse amontoado de conflitos a emprestar seu 

talento às variedades de suspensões psíquicas dos personagens. Por isso, a 

nossa pesquisa é basicamente individualizada, só precisando se tornar coletiva 

ao debruçar-nos em uma montagem específica ou em um treinamento de 

instrumentalização para repassar a técnica. Para objetivar bem o caráter 

individual, convém, pelo menos em princípio, que não trabalhemos com a 

variedade do imenso painel do reino animal, como muitos  fazem. Convém que 

investiguemos o animal primordial do ator, principalmente nos mais jovens, 

para os quais são possibilitadas maiores expressões dos seus animais, por 
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conta das suas também pulsantes agilidades corporais associadas ao espírito 

aventureiro. A resistência sólida e racional de composição dos atores mais 

velhos talvez impeça investigações tão primordiais desse porte, uma vez que, 

conforme ensina Platão, 

 

“De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar.” 
Platão (427 a.C.-347 a.C.) 

  

E qual seria esse animal primordial individual que a plêiade de estudos 

sobre os animais na relação humana nos oferta? E que cultura nos deixou de 

legado essa experiência, adentrando a fundo na característica animal que nos 

poderia auxiliar na nossa pulsante individualidade exposta ou sublimada, que 

pudesse despertar o princípio do conhecimento intrapessoal?  

        A resposta me chegou ao participar, em Nancy (França), em 1977, do 

Festival Mondial Du Theatre, onde estive com o Grupo Mutirão, apresentando o 

espetáculo Tempo de Espera, de Aldo Leite (Prêmio Moliére e Mambembe 

1976). Marcou-me especialmente um workshop ministrado por um dos 

bailarinos da l”Opera de Shangai, cujo nome lamento não poder citar, pois, na 

época e no programa do próprio festival, ao descreverem as suas montagens, 

os chineses não destacavam os seus nomes na ficha técnica, por conta de 

uma possível e temida deserção pelo regime do ditador chinês Mao Tse Tung.  

Que novidade! Atores/bailarinos se expressando com os seus animais 

de origem astrológica, movidos pelo Horóscopo Chinês, muito mais pelas 

sensações do que pela imitação grosseira que já tinha visto até então em 

montagens de reprodução animal. De imediato, participei do citado workshop 

com o coreógrafo, e, apesar das dificuldades idiomáticas, captei o necessário 

para me realimentar por toda uma vida de pesquisas sobre os mistérios da 

interpretação teatral.  

 E, ali mesmo, em rápidas pinceladas sensitivas, pude apreender a 

impulsão, através do nosso “Ponto de Tensão em Extensão”, com que o 

bailarino chinês motivava os que participavam da instrumentalização, ao 

tomarmos conhecimento do nosso animal no horóscopo citado e 

profundamente assimilado pela cultura oriental. A simbiose com um 

personagem qualquer foi demonstrada como em um painel de resultados da 

técnica aplicada. Fui tomado de surpresa por uma prática que já exercitava 
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empiricamente e com os animais de forma genérica. Senti o quanto ela me 

acrescentava, direcionando-a ao próprio animal do horóscopo chinês e às 

semelhanças humanas dele decorrentes. A partir daí, outras 

instrumentalizações se foram incorporando e ampliando o elenco de exercícios 

dessa investigação, consolidando um jogo do autoconhecimento para o ator 

que ora elaboro. 

           Primeiramente, no plano pessoal, comecei a mergulhar no meu próprio 

animal: o quanto eu absorvia dele, das mais simples e tranquilas ações às mais 

vorazes... E a partir dele pude evoluir e às vezes até podar os excessos que 

dele me chegavam no trato interpessoal e nas composições interpretativas. No 

plano da observação interpessoal, a importância da experiência se fez sentir, 

pois durante quarenta anos comecei a estar atento a essas semelhanças com 

os animais correspondentes, principalmente quando pessoas/alunos de teatro 

formal ou terapêutico, ao meu redor, desnudavam-se do seu controle racional 

por qualquer motivo e esse animal aparecia a olhos nus em toda a sua 

plenitude. A aplicação da experiência no labor atoral, em cursos e montagens, 

levou-me a um mergulho mais fundo nesta pesquisa, por ter à minha 

disposição alunos participantes com quem comungava a certeza da força e das 

semelhanças do animal interior e que, por investigação própria, identificavam 

as possibilidades de se autoconhecerem melhor como atores e ainda muito 

mais como pessoas. Encerro, pois, esta seção com as sempre sábias e 

sutilmente profundas palavras de Gandhi (1938): 

 
A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo que seus animais são tratados. 

(Mahatma Gandhi. 1869-1948) 

4- O horóscopo chinês 

 Convém aqui dar uma rápida informação acerca de como o horóscopo 

chinês surgiu para, então, prosseguir contextualizando a teoria dos exercícios. 

O horóscopo chinês parte de uma antiga lenda segundo a qual, num 

determinado ano novo, antes de entrar no Nirvana, Buda convocou todos os 

animais, mas apenas doze responderam ao chamado, por estarem mais 

afinados com as divindades humanas. Para premiar a obediência deles, Buda 

ofereceu a cada animal um dos anos do calendário, de forma que o ano traria o 

nome do animal e emanaria seu simbolismo e tendências comportamentais, 

https://pensador.uol.com.br/autor/mahatma_gandhi/
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sinalizando, de tempos em tempos, o caráter dos homens que nascessem 

naquele ano. Nascia assim o horóscopo chinês. 

 Diz-se também que, desde aquele momento, os homens nascidos no 

ano correspondente ao animal trazem traços e comportamentos superficiais 

desses animais, já que existe o dominante e o acompanhante. E, 

sintomaticamente, eles mantêm suas características comportamentais, 

principalmente nos momentos de extremo conflito em que, desnudados da 

razão social controladora, aflora a irracionalidade. 

 O signo ascendente do horóscopo chinês é encontrado de acordo com 

uma tabela fixa de horários do nascimento, válida para qualquer lugar do 

mundo. Esse animal ascendente será um acompanhante do outro animal, que 

rege o signo principal; conferirá ao nascituro novas características, sem anular 

o signo principal, ora estimulando-o, ora entrando em conflito com ele, se forem 

animais muito diferentes. A meta mística é tentar harmonizar os dois animais, 

pois o animal ascendente poderá ajudar e emprestará sua força para realizar 

os projetos do signo principal.  

 Mesmo que, para nós ocidentais, a lenda resida no campo místico e os 

animais sejam apenas uma alegoria cósmica simbólica, nos meus longos anos 

de observação comportamental e investigação através do trabalho do ator, não 

tenho como não apontar referências significativas em gestos, posturas e 

expressões no exato momento das tensões com o animal correspondente a 

partir do horóscopo referencial. Juntemos a isso testemunhos vivenciais fortes 

e críveis dos atores com quem trabalhei a técnica, os quais foram capazes de 

transcrever a descoberta, as sondagens, as sensações e a praticabilidade 

adquiridas sempre que recorreram a utilizá-la, tanto para dirimir as 

possibilidades como para realçá-las. 

 

 Comportamentos comuns 

 

 As indicações a seguir poderão ajudar o ator a se conhecer melhor, 

encontrar e superar os empecilhos que encontra na construção de um 

personagem. Poderão, também, contribuir significativamente para a 

observação de um encenador atento ao seu elenco. 
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1) Os materialistas: são os animais ligados a realizações materiais, tornando-

se, muitas vezes, bons provedores: Rato, Macaco, Dragão. 

 

2) Os orientadores: são animais que podem animar ou instruir outros com 

ideias excêntricas ou pela força de sua personalidade: Galo, Serpente, Búfalo 

(boi).  

 

3) Os transformadores: são animais que trazem a revolução social. Mais 

desprendidos da matéria, têm apreço pela liberdade: Tigre, Cavalo, Cão. 

 

4) Os sensitivos: são animais muito sensíveis e misteriosos, tendendo a 

desenvolver uma diplomacia natural, pois captam o interior dos outros: Gato 

(Coelho), Cabra, Javali (porco). 

 

Ao enveredar pela aplicação da técnica da Transfiguração Animal, o 

mais importante de tudo é que o aplicador do jogo tenha uma verdadeira noção 

da cosmoética e da investigação exclusivamente cênica que realizará, para não 

enveredar nas catarses do psicodrama, que nada têm a ver com a nossa 

proposta. 

 

Características peculiares de cada animal 

 Na cultura milenar chinesa, além do ano do nascimento, tanto os meses 

como as horas têm seu animal correspondente, seguindo a mesma cronologia 

daqueles doze que estão convencionalmente ligados ao ano do nascimento, 

com o tempo de duas horas para cada animal. Poderíamos fazer uma 

referência teórica aos horários em que o ator de um referido animal passará 

por momentos de conflito com o animal que rege esse tempo, entregue à 

composição, mas nosso estudo ficaria muito extenso e acrescentaria muito 

pouco à objetividade que estamos propondo. Portanto, decidimos deixar essa 

pesquisa para aqueles que se interessem por tal aprofundamento. 

 Conhecedor de algumas das nuances dos animais do horóscopo chinês 

no processo da composição atoral, pude referenciar a média de alguns 

comportamentos ligados à função que tem sido comum a todos com quem tive 
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o prazer de construir a metodologia. Elas devem servir apenas como 

indicativos e não como regra geral.  

Rato 

 

  31/01/1900 a 18/02/1901 

          18/02/1912 a 05/02/1913 

          05/02/1924 a 24/01/1925 

          24/01/1936 a 10/02/1937 

          10/02/1948 a 28/01/1949 

           28/01/1960 a 14/02/1961 

           16/01/1972 a 02/02/1973 

           02/02/1984 a 01/02/1985 

           19/02/1996 a 07/02/1997 

 

O ator de rato é um realizador nato, adapta-se às situações e consegue 

obter sempre o melhor de si. Tende a ser econômico no gestual e, na maioria 

das vezes, minimizando-o, acaba por valorizá-lo. Não se arrisca nas 

improvisações, mas não perde as oportunidades quando o desafiam no jogo. 

Adora acumular informações para enriquecer seus recursos e usá-los quando 

estiver em contato com a plateia. É eficientíssimo, sabe se adaptar às 

situações e tem senso de oportunidade, além de ser muito responsável no 

trabalho de ator. Algumas vezes, divide a sua parceria interpretativa com 

aqueles a quem preza muito, mas a economiza com quem despreza. 

Inteligente, é sempre dedicado na composição dos seus personagens por 

conta do seu grande poder de comunicação. Como envereda por várias áreas 

das artes, como desenho, música ou escultura, sempre se acha além dos 

outros, apesar de transparecer que não sabe absolutamente nada durante a 

elaboração. 

 Duas são as dificuldades com relação ao ator-rato: fazê-lo revelar-se no 

processo e controlá-lo, para que ele não se sobressaia em face dos outros nos 

trabalhos que requerem uma unidade coletiva. 

 

Boi ou Búfalo 

       

        19/02/1901 a 07/02/1902 

        06/02/1916 a 25/01/1914 

        25/01/1925 a 12/02/1926 

        11/02/1937 a 30/01/1938 

        29/01/1949 a 16/02/1950 

        15/02/1961 a 04/02/1962 

        03/02/1973 a 22/01/1974 
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        20/02/1985 a 08/02/1986         08/02/1997 a 28/01/1998 

 

 O ator regido pelo boi transmite muita confiança, sabendo se integrar ao 

grupo de trabalho artístico. Está sempre pronto para investigar situações que 

enriqueçam o trabalho coletivo, mas, quando se irrita, passa a não empenhar 

os esforços necessários ao trabalho e, consequentemente, não rende o 

esperado, agindo muitas vezes com estupidez, fúria e brutalidade. Esses 

atributos, na hora do jogo, aparecem com facilidade e precisam ser controlados 

ou enriquecidos, a depender das necessidades da composição. No íntimo de 

sua composição segura, existe um ator que não guarda dúvidas ou desafios e 

quer resolvê-los de imediato. Nas composições singelas, não se apegará aos 

comportamentos tradicionais; nas ríspidas, encontrará mais empatia. No 

trabalho, é dedicado e incansável, pode ter êxito em várias áreas, desde que 

seu valor seja reconhecido. Em razão do gênio forte e da necessidade de 

independência, é recomendável dar-lhe tempo para encontrar as nuances do 

seu personagem.  

 A grande dificuldade do ator-boi é o seu desejo de agir: os exercícios de 

aquecimento deverão, quase sempre, ser aplicados para gastar a sua energia 

impulsiva a fim de fazê-lo render mais. 

 

Tigre 

      

       08/02/1902 a 28/01/1903 

       06/02/1913 a 25/01/1914 

       13/02/1926 a 01/02/1927 

       31/01/1938 a 18/02/1939 

       17/02/1950 a 07/02/1951 

       05/02/1962 a 24/01/1963 

       23/01/1974 a 10/02/1975 

       09/02/1986 a 28/01/1987 

       29/01/1998 a 16/02/1999  

 

 O ator regido pelo tigre, em princípio, cria muitas dificuldades para entrar 

no jogo e, quando entra, está sempre querendo atravessar o limite do seu 

potencial criativo. As novidades encontradas nos diversos mistérios que 

envolvem a construção de uma composição o atraem de maneira irresistível. 

Com frequência, acaba se tornando um revelador de características 

importantes da personagem. No fundo, quer recriar a personagem a partir do 
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seu gênio forte e egocêntrico. O papel do instrutor atoral é despertar no ator de 

tigre lições a partir das crises de identidade, reavaliando-as para que, no 

processo, reconheça a sua resistência. Rebelde e cheio de si, o ator-tigre 

acaba exercendo fascínio sobre os outros, esbanjando carisma ao público, que 

se sentirá hipnotizado pelo ritmo interior dele. Qualquer personagem de ponta 

ou vanguarda, que possa usar sua criatividade e visão única das coisas, vai ser 

por ele interpretado com maestria. O seu excessivo tom enérgico cabe mais 

nas comédias do que nos dramas. As tragédias tomam muito o seu tempo 

psicológico, dificultando um processo mais rico de composição.  

 A grande dificuldade do ator de tigre consiste, exclusivamente, em 

aceitar as críticas. Nesse aspecto, é necessário algum cuidado, de modo que 

sua negação não termine disseminando conflitos generalizados na equipe de 

trabalho.  

 

Coelho ou Gato 

 

         29/01/1903 a 15/02/1904 

        14/02/1915 a 02/02/1916 

         02/02/1927 a 22/01/1928 

        19/02/1939 a 07/02/1940 

        06/02/1951 a 26/01/1952 

         25/01/1963 a 12/02/1964 

        11/02/1975 a 30/01/1976 

        29/01/1987 a 16/02/1988 

        17/01/1999  a 5/02/2000  

 

 O ator regido pelo coelho (ou gato) talvez não seja dos mais criativos, 

mas é o que mais aceita as sugestões para, através da sua disponível 

sensibilidade, entrar aos poucos naquilo que o personagem propõe. Tem 

dificuldades nas cenas de conflitos exacerbados e não será a cobrança radical 

que o fará agregar-se. Somente uma aliança com sua delicadeza o fará se 

apoiar em parcerias, pelo menos no passo inicial. Obtém seus objetivos 

interpretativos a partir de exaustiva repetição. Por não gostar de confrontos, 

será frágil nos embates cênicos se não for incentivado ao máximo para 

interpretá-los.  

 A estratégia para conseguir o intento com o ator-coelho, no fundo, é 

conduzi-lo a um porto seguro, onde ele sinta que há um profundo respeito à 

sua sensibilidade, pois seu talento artístico, com forte conteúdo místico, deixa-o 
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à margem do “ mundo real”, o que o faz precisar de apoio para expressar com 

mais propriedade seus dons. 

Dragão 

      

        16/02/1904 a 03/02/1905 

        03/02/1916 a 22/01/1917 

        23/01/1928 a 09/02/1929 

        08/02/1940 a 26/01/1941 

        27/01/1952 a 13/02/1953 

        13/02/1964 a 01/02/1965 

        31/01/1976 a 17/02/1977 

        16/02/1988 a 05/02/1989 

  

  

 O ator regido pelo dragão tem muita facilidade para compor 

personagens populares e tem uma tendência a exagerar quando lhe são 

dedicados personagens mais empolados. Às vezes, exagera em tentar ser 

sempre carismático, deixando meio de lado as técnicas trabalhadas durante o 

processo para criar outras. Quando consegue, as suas habilidades tendem a 

ser notadas, pois, no Oriente, esse animal faz parte do grupo dos realizadores, 

dos seres ligados à matéria e ao acúmulo de conhecimentos. 

 No perfeccionismo de base teórica, é incansável, o que o faz jamais se 

render diante de uma dificuldade ou obstáculo; ao contrário, mostra-se forte, 

decidido e fundamentado diante de um desafio, desde que convencido a 

realizá-lo. Por ser voltado ao estudo de uma prática, se os argumentos 

empíricos não o convencerem, não se disporá a realizá-la por lhe faltarem 

conteúdos teóricos. 

 O relacionamento com o ator-dragão tem sua chave na explicação 

convincente de toda a teoria possível, a fim de garantir sua adesão.  Do 

contrário, ele se mostrará renitente e guardará para si os segredos da 

interpretação até soltá-los pelos poros. 

 

Serpente 

        

       04/02/1905 a 24/01/1906 

        23/01/1917 a 10/02/1918 

       10/02/1929 a 29/01/1930 

        27/01/1941 a 14/02/1942 

       14/02/1953 a 02/02/1954 

       02/02/1965 a 20/01/1966 

       18/02/1977 a 06/02/1978 
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        06/02/1989 a 26/01/1990 

 

 O ator-serpente, quase sempre contrito e silencioso, não costuma deixar 

rastro barulhento por onde passa. Mas esse silêncio vem acompanhado de um 

poder de sedução corpóreo e gestual que muita vezes arrebata plateias pelo 

seu fascínio. Costuma arquitetar no seu interior situações muita vezes cruéis, 

as quais ele revelará caso seja preciso. Não perde a elegância, transmitindo 

paz e hospitalidade com o olhar, de tal forma que ninguém resiste a ficar horas 

hipnotizado ao seu lado, característica que pode ser explorada na sua 

composição, dependendo do personagem a ser trabalhado. Costuma envolver 

o ambiente grupal de realização cênica em clima de sedução que pode 

acrescentar muitas nuances às composições, mas também pode, se não tiver 

os limites bem apontados, caminhar para o desregramento.  

 Um encenador atento saberá extrair muita coisa boa do ator-serpente se 

souber lidar com a dor que esse ator expressará para realizar qualquer desafio, 

pois essa dor faz parte do seu processo de composição. E, se ela não for 

dirimida com eficiência, poderá levá-lo a abandonar, sem maiores motivos, a 

empreitada.  

 

Cavalo 

 

        25/01/1906 a 12/02/1907 

        11/02/1918 a 31/01/1919 

        30/01/1930 a 16/02/1931 

        15/01/1942 a 04/02/1943 

        03/02/1954 a 23/01/1955 

        21/01/1966 a 08/02/1967 

        07/02/1978 a 27/01/1979 

        27/01/1990 a 14/02/1991 

 

 O ator regido pelo cavalo sabe o que quer e pode até parecer desligado 

ou egoísta aos olhos dos outros, mas isso se deve ao fato de ele não abrir mão 

da sua liberdade de criar com peculiaridade aquilo que lhe foi dado. Precisará, 

quase sempre, que seu encenador lhe dê dicas, mas precisará do seu espaço 

para se expandir. Em razão de seu ardor constante com as descobertas, volta-

se, às vezes, para a sua própria composição, como se dialogasse consigo, 

esquecendo-se do outro interlocutor. Completamente afinado com monólogos, 

tem um grande poder de comunicação. Está sempre à procura de novos 
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elementos, mas pode entediar-se e largá-los facilmente. Na verdade, a 

proposta que prevalecer terá de girar em torno de sua liberdade, precisará 

fazer seu próprio horário e ter a sua autonomia de criação. O mais importante 

desse "puro sangue de criações" é o seu espírito desbravador, quando se 

entrega às suas tarefas. Os parceiros o adoram pelo seu bom humor. 

 O curral de ideias cênicas, emitido por quem as concebe, aprisiona o 

ator-cavalo, mas deve deixar algumas porteiras abertas para que, através 

delas, atue a possibilidade da liberdade para que ele possa achar seu pasto 

 

Cabra 

       

        13/02/1907 a 01/02/1908 

        01/02/1919 a 19/02/1920 

        17/02/1931 a 05/02/1932 

        05/02/1943 a 25/01/1944 

        24/01/1955 a 11/02/1956 

        09/02/1967 a 29/01/1968 

        28/01/1979 a 15/02/1980 

       15/02/1991 a 03/02/1992  

 

 O ator regido pela cabra é um grande sensitivo; não raro, acomoda-se 

nos primeiros momentos do processo, aguardando uma orientação que 

incentive seu dom de incorporação, pois seu animal pesa sobre seus ombros. 

Toda essa sensibilidade vem aliada a uma disposição doce que faz com que, 

superando esse problema, esteja apto, como ninguém, a compor qualquer 

personagem. O instrutor conseguirá mais resultados falando-lhe intimamente 

mais do que no coletivo. Rapidamente, se não for impedido, perde-se no 

mundo da fantasia e da alegoria interpretativa, ou mesmo no plano dos 

arquétipos do personagem, evadindo-se da realidade da composição. No 

fundo, precisa sentir-se amparado, e, com frequência, devido à sua docilidade, 

atrai a proteção do encenador. Como sempre, terá bom desempenho na arte 

de compor personagens e exacerbá-los, até a sua fantasia interior. 

 O instrutor do ator-cabra terá a tarefa trazê-lo constantemente à 

realidade para extrair-lhe essa magia, ou tirar-lhe a couraça, que o remete para 

dentro do seu novelo próprio.  

Macaco 
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        02/02/1908 a 21/01/1909 

        20/02/1920 a 07/01/1921 

        06/02/1932 a 25/01/1933 

        25/01/1944 a 12/02/1945 

        12/02/1956 a 30/01/1957 

        30/01/1968 a 16/02/1969 

        16/02/1980 a 04/02/1981 

         04/02/1992 a 22/01/1993  

 

 O ator-macaco é inquieto, generoso e emotivo. O macaco pode até 

explodir em seus processos criativos e estar alheio aos processos de 

composição, mas isso se dá apenas nas aparências, pois uma das grandes 

características do signo é conseguir manter o jogo em que se envolve e tirar 

disso proveitos criativos. Gosta de influenciar os outros a partir da sua própria 

construção e usa um tom prestativo aos parceiros de composição para 

conseguir seu intento. Consegue resolver as suas dificuldades com tons 

espalhafatosos que, às vezes, encaixam-se na composição, mas em outras 

circunstâncias atrapalham. Sua comicidade é riquíssima; é carismática a sua 

interpretação nas comédias, com tipos caricatos, levando a plateia ao ápice. 

Devido à sua presença marcante ou até provocadora, esse ator não tem 

dificuldade em chamar atenção; suas habilidades excessivas têm de ser 

contidas com muito tato, pois o macaco é meio inconstante e se entedia 

facilmente. 

 O ator regido pelo macaco, no jogo competitivo e nos desafios 

interpretativos, alcança ritmos peculiares, principalmente se tais desafios 

vierem acompanhados dos recursos da dança e do canto.  

 

Galo 

      

        22/01/1909 a 09/02/1910 

        08/02/1921 a 27/01/1922 

        26/01/1933 a 09/02/1934 

        13/02/1945 a 01/02/1946 

        31/01/1957 a 17/02/1958 

        17/02/1969 a 05/02/1970 

        05/02/1981 a 24/01/1982 

        23/01/1993 a 09/02/1994 

 

 O ator-galo chega calmo, atencioso, observador e lento, até encontrar os 

fios da meada da composição. Depois dessa parcimônia, é sufocado pela sua 

excentricidade e entusiasmo, com tendências a causar rebuliço no palco, pois 

não medirá esforços para que a sua presença seja notada em cena. Inteligente 



 
 

23 

e cheio de novas ideias, animará o seu personagem, utilizando o seu carisma 

natural. Em função disso, expressará o que deseja abertamente, sem sequer 

perceber se sua opinião está ou não desconsiderando a dos outros. Porém, se 

por um lado essa franqueza magoa alguém, ela também não deixa de ser um 

componente muito especial para a crítica coletiva e para a própria autocrítica 

do ator, o que deve ser rotineiro em uma elaboração teatral.  

 Como o ator regido pelo galo está sempre envolvido com possibilidades 

de conquistas, estará, no processo de trabalho, expondo-se mais para o 

encenador  do que a serviço da sua investigação interior. E isso terá de lhe ser 

apontado para que corrija esse desvio.  

 

Cão 

      

        10/02/1910 a 29/01/1911 

        28/01/1922 a 15/02/1923 

        14/02/1934 a 03/02/1935 

        02/02/1946 a 21/01/1947 

        18/02/1958 a 07/02/1959 

         06/02/1970 a 26/01/1971 

         25/01/1982 a 12/02/1983 

         10/02/1994 a 30/01/1995

 

 Sem dúvida, o ator-cão marca pela inquietação e energia que não lhe 

faltam. Sempre disposto à elaboração do trabalho de composição e dotado de 

muitos talentos, em princípio só quer usufruir dos resultados quando tudo 

estiver acabado e ele se sentir confortável com o personagem. Se ele mesmo 

descobrir, ou se alguém lhe ensinar que, na encenação, nem sempre isso 

acontece, ficará inquieto e pode desesperar-se na investigação, por pretender 

encontrar, de novo, essa acomodação. Sempre em busca da perfeição, 

precisará ser alertado a fim de que não se torne egocêntrico, dificultando o 

coletivo. O que o incentiva são os novos desafios. Na relação íntima e coletiva, 

costuma ser franco e crítico, poderá magoar alguns, mas também será aquele 

que saberá dar apoio e ouvir como ninguém. 

 O ator desse signo, assim como um cão carente, exigirá que o 

encenador nunca o abandone à própria sorte da sua composição.  

 

Javali ou porco 
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          30/01/1911 a 17/02/1912 

          16/02/1923 a 15/02/1924 

          04/02/1935 a 23/01/1936 

          22/01/1947 a 09/02/1948 

          08/02/1959 a 27/01/1960 

          27/01/1971 a 15/01/1972 

          13/02/1983 a 01/02/1984 

          31/01/1995 a 18/02/1996

 

 O ator do signo de javali ou porco aguenta situações difíceis com 

paciência e denodo e só perde a elegância quando é muito agredido. Pelo seu 

hipotético peso, é silencioso e desconfiado, vivendo envolto em uma aura de 

mistério; observa tudo à sua volta e, no fundo, tem medo de revelar suas fortes 

emoções e sentimentos, os quais só reparte com aqueles em quem confia 

piamente. Esse atributo pessoal, sempre que é levado à cena, magnetiza o 

público. O ator-javali terá de ser bem sensibilizado e convencido para revelar-

se no jogo.  

 O animador do ator desse signo só conseguirá essa sensibilização se 

perceber o que seu ator tem de melhor, tornando-o consciente disso, para, a 

partir daí, retirá-lo de sua couraça. Sendo isso alcançado, será o melhor dos 

colaboradores para as composições, chegando até a exercer domínio sobre os 

outros, que se apoiarão em sua força interior, e, não raro, o ator-javali guiará o 

grupo para a melhor das realizações. 

 O ator desse signo exige do encenador um cuidado minucioso para 

captar onde está escondido o seu diamante bruto que, lapidado, brilhará como 

um sol. 
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5-O Método da Transfiguração animal 

 
“Se você fala com os animais eles falarão com você e vocês  
conhecerão um ao outro. Se não falar com eles você não os  

conhecerá, e o que você não conhece você temerá.  
E aquilo que tememos, destruímos...” 

Chefe dan George (1899-1981)  
 

Na visão onírica da composição antropomórfica, na busca daquilo que 

melhor investiga a arquitetura humana expressiva, a dança, a mímica, a  

pantomima trazem melhores resultados para uma transfiguração eficiente, por 

não precisarem da palavra. Na sequência, está o teatro, mesmo quando ele é 

baseado no colóquio, na fala, emanada do texto, da palavra... O que coloca o 

teatro como campo de experimentação para o estudo é o conflito dramático, 

sem o qual o animal não se revelará e a encenação não sobreviverá. Nos 

contextos essencialmente narrativos de uma montagem, só caberá a 

transfiguração se em algum momento ela evidenciar o conflito dramático. 

E o que é o conflito, senão a inquietude do argumento, que na medida 

do confronto se exaure até uma possível sublimação ou mesmo até a 

desmedida explosão? Na comparação antropomórfica, o momento do conflito 

no animal irracional (locus do instinto) surge da contínua provocação/choque 

ao seu ponto tensão, que se vai dando em uma rápida progressão de 

descargas de adrenalinas, que provocam a tensão de partes do corpo para, 

rapidamente, esse estado se expressar em um ataque frontal ou recuo 

imediato como extensão da tensão.  

           Nós, na nossa racionalidade, também temos esses estados de impulsão 

promovidos pelo nosso “anima” interior, de maneira que as palavras e seus 

significados, associados às regras sociais, vão tornando-se bengalas do 

controle, até o momento em que escapamos da nossa racionalidade eclodindo 

nos embates, sejam eles coloquiais ou corporais. Aí, sim, no cume desse 

conflito, revelar-se-á a nossa ancestralidade animal. Portanto, o conhecimento 

desse nosso locus instintivo (fera adormecida...) deve fazer parte dos estudos 

de quem quer melhor aprofundar e resolver as sutilezas da composição de um 

personagem.  

          As pesquisas laboratoriais do exercício do intérprete com o Estudo da 

Transfiguração Animal contribuem para destituir as regras morais e sociais de 

forma técnica, de modo que a vontade e a contravontade se liguem em cadeia 

https://pensador.uol.com.br/autor/chefe_dan_george_indio_norte_americano/
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às atitudes corporais, contribuindo, assim, para podar excessos natos ou até 

realçá-los, desde que o personagem a ser composto necessite. E será esse 

instinto trabalhado, detentor de uma mimese própria, que levará o ator a agir 

movido por cargas intensas a partir do ponto de tensão primordial, predispondo 

todos os seus sentidos às ações conflitantes decorrentes do cotidiano.  

        A descoberta do ponto de tensão primordial do nosso animal ancestral é o 

princípio corporal que norteará o desenvolvimento dessa técnica. Os pontos de 

tensões decorrentes dos animais irracionais também se refletem em atitudes 

corporais em cadeias, quase sempre automáticas – do olfato ao estado de 

tensão, ao bote. É lógico que nós também os temos... Só que os perdemos! A 

elaboração cultural do "como agir" substitui o estado de tensão em estudo de 

estratégias para vencer o medo.  

A técnica permitirá esse reencontro, a partir do nosso ainda 

desconhecido ponto de tensão primordial, que irradia a ação em energias para 

os outros sentidos antes que a razão nos impeça de sublimá-lo. Daí também 

deriva a necessidade de acharmos o nosso animal interior a fim de que ele nos 

ajude nessa investigação tão íntima e pessoal. 

 Na nossa prática, não há nenhuma referência no campo da experiência 

mística. A indicação cosmogênica se faz presente apenas para alinhar uma 

aproximação mais visceral com o ator e, se isso for possível, mediante a 

possibilidade da datação do nascimento do personagem a ser interpretado, 

construindo, assim, a simbiose orgânica antropomórfica entre o ator e sua 

"anima" versus o personagem e sua "anima". Desse conflito será extraída a 

expressão essencial da pesquisa que se quer realizar ou compor. Algumas 

obras dramatúrgicas (ou mesmo uma criação coletiva) podem oferecer 

personagens com os seus animais datados no horoscopo chinês. Valerá, 

então, a experiência dessa simbiose entre o animal do ator e o do personagem.

 As culturas teatrais orientais conseguem detectar qual é o animal dos 

seus personagens milenares, até porque eles foram compostos já com o 

arcabouço desse arquétipo. Lá, a integralidade se dá quando acontece a 

simbiose entre o animal do ator e o do personagem. E isso não se faz da noite 

para o dia, e sim através de uma investigação laboratorial, com aproximação 

das identidades, para, depois, humanizá-las no modo de vida pretendido pela 
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encenação. As palavras de Ohno (1975) chamam-nos a atenção para essa 

simbiose: 

“o movimento no corpo na dança é um fantasma. 
Precisa ser um fantasma.  

Parece ter forma, parece não ter, não tem, sua forma.   
Dentro de mim vivem aves, vivem animais, tudo vive.  

É preciso ser um fantasma […].  

Em suma, treinamos para ser fantasmas dos nossos ancestrais”.  
Kazuo Ohno (1906-2010) 

 

 

 Então, alguns condicionamentos terão de ser observados... 

 Para que comecemos a trabalhar com o nosso animal de poder 

antropomórfico, tudo o que precisamos é aceitá-lo como parceiro indelével a 

ser continuamente observado, a partir de um profundo respeito que devemos 

ter por ele. Esse animal veio fazer uma parceria cosmogênica que visa a 

orientar o homem, também em seu crescimento pessoal, espiritual e, no caso 

do nosso estudo, no teatral. A reação negativa que poderá ser experimentada 

ao longo do processo, como traumas, nojos ou negação de algum estado que 

racionalmente leve o ator a abandonar o exercício pode impedir esse mergulho. 

E como quebrar essa resistência básica para viabilizar a prática? 

 O modo mais fácil é que cada ser estude seu animal com quaisquer 

ferramentas que tiver em mãos, começando pela observação reflexiva, 

passando pelos exercícios memoriais e exercitando o jogo prático da vivência. 

O objetivo é conhecer as habilidades naturais do animal e como, mesmo 

metaforicamente, aplicá-las nas diversas situações pessoais do dia a dia. No 

plano teatral da composição, essa imersão nos revelará segredos, antes 

insondáveis, que nos ajudarão no autoconhecimento, diante das situações de 

impacto que serão experimentadas em cena. 

 Essa aproximação se dará ao estudarmos os hábitos naturais do animal, 

a fim de forjarmos uma conexão poderosa que possa interferir conscientemente 

na nossa racionalidade. Por exemplo: como eles dormem, como acordam, 

como se espreguiçam, como procuram matar a sede, como sentem o faro na 

busca por alimento, como ativam a sua guarda para ir à caça, como alcançam 

a sua presa, como comem o alimento e, finalmente, como se mostram saciados 

e plenos, no aspecto global das suas irracionalidades. Ou seja, precisamos 

adquirir a autoconsciência, que é o espaço onde esses comportamentos 

convergem nos aspectos relativos à racionalidade constituinte do nosso mundo 
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social. Assim se faz possível vencer a visão mecânica e racionalista que, 

conforme Reich (1961), é falida. 

“Há algo basicamente e essencialmente errado em todo processo  
pelo qual o homem aprende a conhecer a si mesmo.  

A visão mecânico racionalista do mundo faliu completamente.” 
Willhem Reich, (1897-1957) 

        

 Além de vivenciarmos os seus modos naturais, é também importante 

estudarmos a mitologia representativa do nosso animal. Ao redor do globo 

terrestre, culturas diferentes aplicaram muitos aspectos míticos relacionados 

aos seus animais de veneração. Para algumas culturas, o urso representa 

introspecção, o colibri representa alegria, o leopardo representa o poder 

interno. Em algumas outras, os animais são semideuses... Na nossa cultura 

ocidental, ao desconstruirmos o caráter divino do animal, afastamo-nos 

também da nossa veia antropomórfica, reservando-o apenas à domesticação, à 

caça esportiva ou à atração em parques ou circos. Tudo isso é como um 

descarte das nossas próprias origens, principalmente levando em conta que 

não somos os melhores exemplos comportamentais que uma raça civilizada 

poderia expor. 

 Os animais perfilados cosmogenicamente no horóscopo chinês, em 

consonância com a disposição astrológica, são os que mais se aproximam do 

comportamento humano. Usar esses mitos calcados no horóscopo chinês para 

nos ajudar na conexão com nossos animais de poder facilitará o ator moderno 

na composição dos múltiplos personagens que terá de interpretar, marcando as 

diferenciações singulares que os diferem diante dos conflitos existenciais.  

 

“A magia dos animais habita em teu coração,  
chama esta energia secreta e realize logo o impossível”  

(Cernunnos, Senhor do Animais, fábula na cultura Celta) 
  

 

 

EXERCÍCIOS DE INVESTIGAÇÃO ANTROPOMÓRFICA DIRECIONADA 

 Exercite as ações de forma individual em uma sala limpa e arejada. No 

exercício coletivo, é necessária a presença de um animador do jogo 

para mediar relações de conflito que surgirão com os animais de 

universos diferentes. 
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 1- PRIMEIRO MÓDULO- Mergulho memorial 

No âmbito pessoal temos culturalmente certas reservas a alguns animais 

e, quando descobrimos o nosso animal cosmogênico, o preconceito surge ao 

assumi-lo carregado de negações, por conta de algum senso estético que não 

condiz com a força visceral que o animal transmite ao seu correspondente 

humano. Então, é necessário que, através de exercícios, conheçamos o nosso 

animal nas suas particularidades para que comecemos a verificar as similitudes 

comportamentais que até então nos eram puramente desconhecidas. 

            Então, a observação virtual ou vivencial do nosso animal deverá ser 

uma constante. Principalmente porque se tratará de um autoconhecimento de 

uma das nossas características mais primordiais, que o processo educacional, 

infelizmente, não nos ofertou. Portanto, assim como em qualquer exercício que 

se preze, tudo deverá ser iniciado com um aquecimento. Sugerimos 

aquecimentos e alongamentos baseados nos próprios alongamentos 

individualizados que os animais realizam de forma natural ao acordar 

(espreguiçando). Cada um com o seu alongamento específico de ovíparos e 

mamíferos, utilizando-se dos seguintes movimentos corporais. 

 

-  Alongamento dos membros; 

-  Torções da cabeça e da cintura para todos os lados; 

-  Alongamento do dorso com braços esticados e pernas em flexão; 

-  Espreguiçamento abdominal com impulsão dos braços; 

-  Movimentos contínuos dos músculos da face;  

-  Massagem de cócoras da panturrilha e das coxas. 

 

IMPROVISAÇÃO (passo a passo após o aquecimento) 

 

 Desenvolva qualquer movimento improvisado que leve à exaustão. Ex: 

andar pela sala rapidamente com uma roupa cujo peso aumenta 

gradativamente, até que ela pese tanto ao ponto de não ser possível 

se levantar do solo. 

 No solo, caia em uma posição confortável, deitado para cima com o 
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peso da vestimenta se esvaindo e se transformando em uma luz 

interna, que flutua em pleno estado de liberdade e pureza. 

 Permita enviar uma energia para o topo de sua cabeça. Sinta essa 

energia fluir, relaxando todos os seus membros. Deixe-a fluir pela 

coluna e abstraia o máximo possível de toda a tensão que exista 

dentro de si, substituindo-a por uma mansidão. Nesse estado, faça 

algumas respirações profundas para ter certeza de que toda a tensão 

se esvaiu por conta da energia alcançada. 

 Agora, imagine que o estado se expanda, de forma que a ação o 

envolva completamente em um invólucro de puro acolhimento 

genético (útero). Sinta que você se alimenta através de um elo 

materno correspondente ao seu animal do horóscopo chinês. 

 Sinta esse feto animal crescendo ali, naquele acolhimento uterino ou 

ovíparo, absorvendo todas as características do animal-mãe 

correspondente, até se concretizar o nascimento e o contato com o 

universo exterior. 

 Ao nascer, vá procurando aos poucos, sem sair do seu próprio 

espaço, os movimentos dos membros possíveis, obedecendo aos 

limites naturais do animal, até alçar a sua plenitude em torno dos 

eventos comuns, como sentir o faro, saciar a sede, a fome, 

adormecer, acordar etc. 

 Em liberdade, imagine que você está andando como o animal por uma 

longa mata, sem trilhas, onde será preciso que você saia, 

esgueirando-se, livrando-se dos empecilhos da mata que vai, aos 

poucos, fechando-se. Deixe que as imagens cheguem naturalmente. 

Quando a primeira imagem animal ou vegetal de confronto surgir à 

sua frente, relaxe.  

 Fique próximo desse fluxo e relaxe. Arme a sua guarda, mostrando 

suas qualidades, e vá exercitando o seu poder de faro. Sinta a 

presença da imagem perto de você. Você sabe que essa imagem é o 

contraponto do seu poder. Você sabe que ela não pode entrar no seu 

espaço de poder sem a sua permissão.  

 Entre na mata fechada. Deixe que os mistérios dessa mata venham 
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até você. Dance ou brinque, correndo de um lado para outro. Siga o 

que seu coração irracional está ordenando.  

 Quando acabar ou estiver cansado, afaste-se. Agora, volte pela trilha 

da mata e procure aplacar a sua sede em um riacho e saciar sua fome 

indo à caça de uma presa qualquer que o veja como seu predador. 

Novamente, sinta o caminho, como se estivesse realmente nele. 

 Quando chegar ao ponto de partida de sua jornada memorial, faça 

algumas leves respirações e abra lentamente seus olhos. 

 Ao terminar, em grupo, faça uma avaliação das descobertas, das 

possibilidades e dos limites do exercício. 

  

2- SEGUNDO MÓDULO - Pontos de Tensão em Extensão 

          A nossa cultura racional não nos deixa perceber algumas características 

do nosso animal antropomórfico, por isso o rejeitamos. Não nos 

aprofundaremos acerca do faro, do cio ou do odor do cio dos machos pelas 

fêmeas, pois esses não são objetos do nosso estudo. Exercitaremos somente 

as reações corporais emocionais simples de que dispõe o nosso corpo, do 

estado de acomodação cultural doméstica ao da surpresa impactante diante do 

inusitado, em que a acomodação se rompe para dar espaço à surpresa. Como 

já falamos anteriormente, no animal irracional todos os sentidos em tensão são 

trabalhados em cadeia para a contra-ação da surpresa. Nos humanos, há uma 

racionalização no meio dessa cadeia de tensões, até retrairmos ou decidirmos 

qual ação tomar. Precisamos conhecer esse estado do ponto de tensão e as 

mutações da sua extensão no nosso próprio animal transfigurado, para 

transpô-los aos nossos conteúdos interpretativos, simplesmente porque o 

teatro é conflito, ou seja, aquilo que transformou o cotidiano para uma realidade 

de impacto (irracional sensitivo) a princípio, para passar ao dramatúrgico, que 

é, de fato, eminentemente humano. 

Exercícios de improvisação (passo a passo)  

 O resgate visceral é fundamental para roteirizar o envolvimento do 
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animal nas variadas relações da sua construção. O objetivo, na sua 

vivência prática, é encontrar os pontos de tensão do animal 

correspondente que serão os propulsores das atitudes de extensão de 

guarda, de ataque e dos condicionamentos às variadas ações.  

 Durante uma composição cotidiana do animal em seu habitat, pode-se 

disparar um grito, uma palma, um ruído qualquer que o tire da 

normalidade para o estado de tensão, verificando individualmente em 

qual parte do corpo o impacto se deu e como ele se desenvolveu 

corporalmente até a ação.  

 Na prática coletiva, os animais do horóscopo chinês gerarão ações 

conflituosas, podendo produzir ótimos recursos para composições de 

cenas, mas, no momento, serão propostos somente jogos de 

investigação e interiorização.  

 É de vital importância que seja sentido e detectado o ponto de tensão 

do animal correspondente, pois será ele que dará impulso aos 

condicionamentos reflexivos da transfiguração. 

  Descoberto o ponto inicial da evolução da tensão, é necessário que se 

fique atento à extensão do desdobramento muscular até que a 

racionalidade desperte para ação consciente.  

 Se forem descobertos dois pontos de tensão em locais diferentes do 

corpo, é recomendável que sejam usados de acordo com a adequação 

que a impulsão necessitar. 

 Situações humanas baseadas nas relações sociais similares às dos 

animais poderão ser exercitadas antropomorficamente, tendo como o 

eixo do jogo os pontos de tensão, a mimese gestual e as intenções de 

olhar em tensão para criar o mistério das ações.  

 Pode-se improvisar com o animal do horóscopo chinês de cada um a 

fome, a visão da caça e, finalmente, o momento propício para atacar e 

saciar a fome. 

 O próximo passo é transfigurar a ação anterior para uma festa de 

aniversário, com uma farta mesa de doces e frios, que ainda não foi 

liberada para os convidados. 

 Alguns aspectos físicos terão de ser observados e pontuados no 
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exercício para serem alcançados resultados mais evidentes quanto à 

humanização do animal (andamento, duração, relacionamento espacial, 

repetição, forma, gesto e topografia).  

 A fome e a dissimulação social velam o desejo, mas também estimulam 

toda a nossa irracionalidade contida, de modo que pouco a pouco serão 

revelados os pontos de tensão e suas extensões, o que nos joga na 

plena ferocidade ao atingirmos o objetivo. 

 Já a questão da transmutação sonora (dos grunhidos à vocalização 

humana) terá de ser cuidadosamente observada (a altura, o volume, a 

dinâmica, a aceleração/desaceleração e a pausa). 

OBS: Sugiro revisão na formatação do gráfico. Por que os últimos tópicos 

ocupam o mesmo espaço ? 

3 – TERCEIRO MÓDULO – A máscara animal e sua transfiguração 

“Há traços universais em toda a vida,  
cujo estudo matemático poderia revelar a natureza?  

Por sua demonstração, pelo menos, parece certo 
que as pessoas têm mais em comum com os animais  

do que com os seus compatriotas.Olhe bem de perto ...” 
Charles Le Brun (1619-1690) 

 

 

          Charles Le Brun, primeiro pintor do rei Luís XIV, foi o fundador da 

Academia Real de Pintura e Escultura e o defensor mais importante do 

classicismo no desenho fisionômico nas artes plásticas. Em 28 de março de 

1671, ele apresentou um tratado que tinha o seguinte conteúdo: "... Todas as 

várias manifestações que têm atraído tanto em cabeças de animais ou de 

homens, observando os sinais que marcam a sua inclinação natural, merecem 

destaque na pintura" . 

         O estudo gráfico do Le Brun era voltado a encontrar, na triangulação 

entre olhos, nariz e boca, uma similitude ao animal correspondente, para 

buscar o caráter da pessoa a ser desenhada e depois pintada, expressando, 

assim, a sua personalidade animal primitiva e relacionando-a com a sua própria 

história de vida, de modo a se buscar assim a sua leitura crítica do personagem 

pintado. Mas o que nos interessa do diagrama do Le Brun é o seu estudo como 

apoio no sentido de também executarmos a confecção da nossa própria 

máscara animal, desde a sua neutralidade até aquela que se supõe ser  a 
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nossa extensão animal, para daí trabalharmos a corporeidade do nosso animal 

sem a racionalidade das suas características.  

         Jacques Copeau (1879-1949) foi um dos responsáveis pela reutilização 

da máscara para exteriorizar conflitos inerentes ao drama, além de resgatar no 

ator uma neutralidade física e mental como ponto inicial das suas reações, 

direcionando todo o foco da ação para si. Ao isolar o rosto, o corpo investiga 

alternativas para se expressar, buscando outras alternativas da representação, 

substituindo, assim, a supremacia da expressão facial. No animal, isso se dá 

sem interferências racionais. Desse modo, primeiro trabalharemos com a 

Máscara Neutra Humana, que nos auxiliará na desconstrução dos vícios 

expressivos e trará à luz a descoberta de outros níveis de expressão. No 

segundo momento, o trabalho terá como inspiração a Máscara Larvária, por ela 

se aproximar quase inteiramente das características dos animais irracionais. 

 

A Máscara Neutra Humana 

 

Trabalhar com a máscara neutra nos será de vital importância para o 

desapego do ego, no sentido da investigação corporal de outros meios de 

expressão. Usar a máscara nesse momento é estar constantemente em 

contato com a persona e a sua sombra, definidas a seguir por Young (1952): 

“A persona é um fenômeno coletivo, um impulso natural  
no desenvolvimento psíquico, é a máscara social  

que utilizamos para a adaptação e aceitação ao coletivo.” 
Carl Gustav Young, (1875-1961) 

 

Na primeira etapa, em que usaremos um recurso cenográfico, a máscara 

neutra será o recurso da investigação e da amplitude das expressões. Essa 

técnica foi criada por Jacques Copeau na França e, ainda hoje, é utilizada pela 

Escola Internacional de Teatro Mimo e Movimento, de Jacques Lecoq, em 

Londres e em outros centros que mergulham no estudo da corporificação da 

máscara. Com a técnica da máscara neutra, o ator desenvolve a atitude de 

alerta para o jogo, da mesma forma que o animal faz quando está pronto para 

o ataque; é todo o seu corpo, em sintonia, que age. O rosto deixa de ser o 

ponto para onde convergem todas as expressões, e o corpo, na sua totalidade, 

passa a ser fundamental, eliminando-se, assim, todos os estereótipos e vícios 

corporais e faciais. 
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Corporificação da Máscara Neutra 

- A autodescoberta do corpo neutro com a máscara neutra; 

- A descoberta do território espacial: o andar, o sentar, o medo, o instinto da 

proteção, a defesa, a fome etc.; 

- A autodescoberta da mente neutra – onde se processam as descobertas do 

mundo e dos objetos ao redor, como se fosse a primeira vez; 

- Análise coletiva do exercício investigativo da neutralidade corporal com a 

máscara neutra.   

 

Confecção e utilização da máscara neutra (passo a passo) 

 

- Molde individual da face com atadura gessada: máscara mortuária 

O primeiro procedimento realizado é o isolamento dos pelos, utilizando o filme 

plástico para cobrir os cabelos de modo a não os deixar em contato com o 

produto a ser aplicado.  

- Após esse processo, passa-se a vaselina ou creme facial em toda área do 

rosto que será trabalhada, pois esses produtos lubrificam e permitem que o 

negativo que será gerado se solte com maior facilidade. 

- No próximo passo, é preciso preparar a atadura gessada, cortando-a em 

tiras, de vários tamanhos e larguras, sendo as menores e mais finas para a 

área do nariz, as mais largas e compridas para  envolver o rosto e as médias 

para cobrir a superfície do rosto.  

-Em uma vasilha com água, molha-se a atadura e, em seguida, aplica-se sobre 

o rosto do modelo (formando uma trama vertical e horizontal). Nesse processo 

molha-se a mão com água e passa-se sobre a atadura para unificar a 

superfície onde acontecerá o processo de cura do gesso, sempre tomando 

cuidado para não cobrir as narinas do modelo. 

- Após a cobertura com a atadura, espera-se secar por aproximadamente 20 

minutos. O processo químico do gesso produz um aquecimento suportável na 

pele, porém existem pessoas com  peles muito sensíveis. Por isso, a fim de se 

evitarem queimaduras na pele, deve-se ter atenção para que não ocorra 

aquecimento em demasia. 
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- Retirando o molde, é necessário assoprar dentro da máscara para formar 

uma bolsa de ar, que  auxilia na retirada do molde. Assim, a máscara se 

desprenderá do rosto com facilidade. 

- É preciso fazer o preenchimento do buraco das narinas com atadura gessada 

após a retirada do molde.  

 

Proteção e acabamento da máscara neutra: 

- Após tirar o negativo de gesso do rosto, faz-se uma "papelagem" com papel 

craf em tamanhos pequenos, embebido em cola branca. Deixe secar.  

- Depois de seca e após a colocação de um elástico para afixá-la no rosto,  

a máscara estará pronta.  

 

 

 

A Máscara Larvária do animal cosmogênico 

 

“Os animais são cheios de graça em seus movimentos, pois 
seus corpos estão liberados de qualquer tensão. Mas, ao 

mesmo tempo, não estão em estado de repouso: estão 
sempre prontos para se movimentar, repentinamente, seja 

para escapar de uma agressão, seja para agarrar uma presa. 
Os animais mantêm-se em dois estados psíquicos ao mesmo 

tempo. Seus corpos estão livres e bem equilibrados, seus 
espíritos conscientes e concentrados. Em consequência, o 

animal reage rapidamente, pode tomar qualquer direção, 
deslocar-se com movimentos enérgicos ou com uma 

precisão delicada. Isso ilustra exatamente qual deve ser a 
atitude fundamental do ator em cena”  

Yoshi Oida, (1933). 

Pedagogicamente - apesar de  podermos  confeccionar  qualquer  tipo 

de expressão animal, desde as realistas até as caricatas dos desenhos 

animados -, optamos pela realista para buscarmos mais consistência na 

investigação. A experiência de modelar a máscara do seu animal 

correspondente no horóscopo chinês traz a aproximação e a intimidade 

psicológica e se constituirá mesmo sem o talento escultural da perfeição. 

Como, para o encaixe exato, a sua base é a fôrma do rosto do ator, a perfeição 

não será o importante e sim o sentimento e a simbiose que serão buscadas no 

exercício da larvária irracional. Com ela, construiremos as figuras intermediárias 

que expressarão o homem e o bicho, que não estarão resolvidas em 

características humanas, mas que também não terão as características do 

animal. Esse hibridismo, associado ao talento ou não de cada um ao esculpir a 
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sua máscara/modelo/animal, contribuirá para o desenvolvimento sensitivo do 

ator. 

 

Confecção e utilização da máscara animal (passo a passo) 

Com a máscara neutra já confeccionada, inicia-se a complementação 

individualizada com cada ator, realizando a transfiguração da neutralidade às 

características peculiares ao seu animal do horóscopo chinês. Ratificamos que, 

nesse momento, não importa o talento escultural de cada um, mas sim a 

construção sensitiva do seu animal sobre o molde neutro. 

 

Corporificação da Máscara Larvária Animal 

- Pode-se buscar um porte animalesco, associado aos movimentos e gestos já 

exercitados nos resgates anteriores do primeiro módulo. 

- Em seguida, exercitam-se os impulsos internos, retirando-se a visão por trás 

da máscara. 

- Ao fechar os olhos, atrás da máscara, o ator para de racionalizar e começa a 

jogar de forma intuitiva, através dos seus outros sentidos. 

 

- Com a sua máscara neutra já pronta, utilize argila, papel machê ou massa de 

modelar para esculpir na base de atadura gessada a forma do animal 

correspondente no horóscopo chinês.  

- Após a definição da forma pretendida, inicie a "papelagem", intercalando-a 

com tarlatana ou linho embebido em cola. Deixe secar. Finalize com a última 

camada de papel, deixando-a secar por completo. Após a secagem geral, 

segure-a com firmeza até o desprendimento total entre a máscara e o positivo 

engessado. 

- Para finalizar, melhore o acabamento com massa plástica. Lixe e pinte a 

máscara na cor branca. 

 - Pode-se usar a máscara em exercícios que envolvam situações mais 

caricatas, com foco em ocorrências e personagens do universo de desenhos 

animados. 

-  Ao fim, faz-se a análise coletiva do exercício investigativo da neutralidade 

corporal com a máscara larvária.    
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A experiência aplicada nas montagens 

  

Desde o início da década de noventa, venho exercitando a técnica da 

Transfiguração Animal por meio do horóscopo chinês em minhas montagens. 

Em muitas delas, se não chegaram a ser aplicadas a contento no contexto 

geral da teatralidade cênica, minimamente me serviram para conhecer o ator 

com o qual tive de trabalhar, para dele tirar o melhor ou excluir dele o pior, com 

o objetivo voltado a se subsidiarem mais detalhes ao personagem. É 

importante saber dos limites e das possibilidades do elemento humano que se 

predispõe a ser trabalhado no âmago do seu “eu”, abrindo-se para o “outro”, o 

personagem. E isso exige certas revelações que deverão estar presentes no 

ator. Assim, pretende-se que ele se liberte, a partir das possíveis amarras do 

diretor e empreste as suas próprias características ao personagem, inclusive as 

irracionais, até então desconhecidas por ele.  

Em algumas das montagens utilizamos como veio de pesquisa o próprio 

animal do ator como composição e, em outras, por suas características ou 

idade, buscamos a equalização entre o animal cosmogênico do ator e o do 

personagem, tão habilmente conseguida pela ópera chinesa propulsora da 

técnica. 

 

Os passos da prática 

 

No final dos anos noventa, unidos por propósitos cênicos em várias 

instâncias, eu e o mímico Josué Soares nos isolamos em um espaço de 

trabalho e pesquisamos ao máximo que nos foi possível a técnica da 

Transfiguração Animal, com o objetivo de diagnosticar nossas possibilidades 

de composição e construção atoral. Eu visava ao mergulho no campo da 

mimese gestual e o Josué Soares objetivava tirá-la de si, já que se sentia 

desconfortável e condicionado à exaustão da sua prática. Ou seja, buscamos o 

nosso animal de origem para que nos auxiliasse no livramento das couraças 

profissionais.  

Objetivo firmado, animais próprios do horóscopo chinês assegurados, 

criamos dois personagens a serem pesquisados. Em uma primeira 

composição, contrária ao meu animal (cachorro), o meu personagem era um 
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patrão, o Garnizé (galo), dono de uma caieira de carvão. O personagem do 

Josué, similar ao horóscopo dele (rato), era um empregado, Laranja, um boia-

fria. Com essa diferença, tínhamos como meta observar como se comportaria a 

experiência prática, para realimentarmos a teoria da transfiguração. Os animais 

do horóscopo chinês, cão e rato, teriam de se mesclar com o galo e o rato que, 

conforme as características do nosso roteiro, definiriam os comportamentos 

dos personagens.  

Optamos, desde início, por não usar palavras, no sentido de buscarmos 

maior intensidade da composição. Naquelas madrugadas de exaustivos 

mergulhos laborais, encontramos todos os detalhes que os nossos animais 

puderam nos oferecer, fazendo-nos mais conscientes deles e de suas atitudes. 

Vivemos, ali, a impulsão dos nossos sentidos, trabalhados no detalhe, nos 

diversos desdobramentos do estado irracional para o racional, até chegarmos 

ao personagem real. Ao encontrá-lo, vivíamos também o seu estado animal. E, 

ali, essa simbiose se fazia plena: ator (anima própria) versus personagem 

(anima própria). Tratava-se de toda uma gama de processos sensitivos 

trabalhando em torno de uma composição. A pesquisa, além de oferecer 

subsídios para o aprofundamento e a elaboração dessa técnica de 

composição, deu origem ao roteiro dramatúrgico "A Caieira do Garnizé", com 

uma dramaturgia direta incisiva, calcada no realismo cru, onde o conflito central 

é a luta pela própria sobrevivência, nada mais irracional. Paralelamente a isso, 

poderíamos ter a racionalidade dos personagens elaborando ardis, um atrás do 

outro, para completar um projeto de vingança. Nada mais humano do que a 

vingança... 

 

Josué Soares 

 

A cela do homem rato foi um argumento que escrevi para um texto. A 

cela me instigou à nossa investigação. Facury percebeu que poderia ser muito 

mais e levou para trabalhar... Ao reapresentar, já era a base de um texto 

dramatúrgico, CAIEIRA DO GARNIZÉ, hoje também roteiro de cinema. Os 

personagens eram Garnizé (patrão), Laranja (funcionário), uma ratazana e uma 

galinha vivendo numa caieira. A metamorfose do homem em um rato. 
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 Boas conversas num terraço de uma casa no Grajaú (RJ) com Facury.  

As palavras evoluíram e partimos para a prática, investigação. Teatro físico. 

Um animal no corpo do ator e o ator num corpo animal. A origem ancestral, 

primitiva. Sons, cheiros. Movimentos, gestos e atitudes. Etologia e teatro, 

horóscopo chinês.  

Fizemos experimentações, jogos e laboratórios. O resultado é uma 

percepção profunda da natureza no personagem. O processo intenso de 

descobrir e evidenciar nosso instinto acrescenta a nossas vivências artísticas 

como atores e diretores. Fomos transfigurados. Esse é o processo escrito, 

amadurecido e organizado por Facury neste livro: uma indispensável 

ferramenta para criação e elaboração de personagens, que estrutura os 

sentidos e a condução de processos de criação atoral. Uma viagem sem volta 

para a composição do ator. A prontidão tão solicitada quando se está atuando 

em personagens e vivendo histórias. Evoé, Facury! (Josué Soares – mímico, 

diretor e autor) 

 

A CAIEIRA DO GARNIZÉ 

Personagens 

GARNIZÉ (o patrão), LARANJA (o empregado); LEONOR (a galinha) e a RATAZANA 

 

O cenário é um terreiro de carvão onde será preparado o forno em forma de iglu, 

que os atores vão construindo pari passu durante a encenação: cavar um buraco, 

alicerce do forno, varas amarradas entre si, lenhas, sopapos imitando argila e 

acabamento. A construção do forno deve deixar uma suposta quarta parede aberta 

em frente ao público  

 

Pela manhã 

 (No rádio, “Coração sertanejo”.) 

- Vindo em lados opostos: Garnizé, o patrão forneiro, com uma lanterna, pá e 

enxada no ombro; Laranja, o empregado, com o seu carro de rolamentos, 

segurando um rádio portátil. 
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- Garnizé e Laranja encontram-se e começam a derrubar uma árvore de médio 

porte a machadadas. 

- Forçam o tombo da árvore. 

- Começam a talhar o tronco em pequenos pedaços. 

- Cansado, Garnizé ordena que Laranja continue a lenhar as toras. 

- Garnizé vai cavar o buraco para o forno. No meio do trabalho, caem moedas 

do seu bolso, preocupa-se em achá-las. 

- Laranja observa, achando que o Garnizé encontrou dinheiro no buraco e 

passa a observá-lo mais. 

- Garnizé dá a entender que o dinheiro é seu, Laranja retrata-se, desconfiado, e 

volta ao trabalho. 

- Garnizé continua a cavar, quando Leonor (a galinha) passa matreira, com 

olhares de tesão; Garnizé acompanha-a, deliciando-se com a sua formosura. 

- Laranja aprecia a paquera e fica ainda mais desconfiado quando é flagrado 

pelo Garnizé, que o ordena para que continue o trabalho. 

- Os dois intensificam o ritmo do trabalho até bater o cansaço e a fome. 

 (No rádio, locutor emitindo recados de amor para o interior.)  

- Garnizé sai na direção da Leonor, carregando a pá e a enxada.  

- Laranja larga o machado e pega o seu rádio portátil. 

A comida 

 (No rádio, o xote “Ô pisa o milho”.) 

 -Garnizé, em sua casa próxima à caieira, esquenta suculento prato. 

- Laranja no terreiro esquenta a sua marmita enquanto espera, enrola o cigarro. 

- Garnizé come o seu suculento e farto almoço. 
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- Laranja degusta a sua magra boia semifria, abandona-a num canto. Uma 

ratazana se aproxima. 

- Garnizé, de barriga cheia, senta em uma cadeira de balanço. Leonor se 

aproxima. 

- Laranja acende o cigarro, apreciando a ratazana comer os restos de comida. 

Olha o buraco do carvão à sua frente, lembra-se das moedas do Garnizé e 

cava com as mãos à procura de dinheiro. 

- Leonor encosta-se nos pés do sonolento Garnizé, bicando-o. 

- Laranja acha uma moeda e resolve procurar o Garnizé. 

- Garnizé acorda, olha a Leonor, enche-se de desejo, faz carinhos na galinha, 

verifica se ninguém o espreita e a coloca em seu colo. 

 (No rádio, “Encosta tua cabecinha”.) 

- Laranja mira, ainda distante, o Garnizé na cadeira e aproxima-se, lentamente, 

entre os arbustos. 

- Garnizé acaricia num afã sexual a Leonor. 

- Laranja observa tudo indignado pela fome que ainda sente; resolve não 

entregar a moeda. 

- Garnizé delicia-se com os afagos em Leonor. 

- Laranja volta correndo até o buraco do forno e recomeça a lenhar. 

 

Novo turno de trabalho 

(Ritmo acelerado para a cena. No rádio, uma transmissão de um 

jogo de futebol.) 

- Laranja vai carregando as lenhas e, a cada vez que as coloca no buraco, 

verifica se encontra mais dinheiro. 
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- Garnizé, paralelamente, constrói a armação superior do forno com bambus e 

barro, observando o Laranja. 

- Anoitece e os dois estão exaustos. Garnizé tira uma moeda do bolso e dá ao 

Laranja, que fica insatisfeito com o pagamento. 

- Garnizé despede-se do Laranja, levando as ferramentas do trabalho. 

- Laranja finge que sai e fica por ali mesmo, espreitando a caieira. 

A noite da ganância 

- Laranja, no buraco, à luz da fraca lamparina, não consegue avanços sem as 

ferramentas. 

- Garnizé adormece acalentando a Leonor.  

- Laranja desiste da empreitada e vai até onde está o Garnizé. 

- Com os movimentos de sono inquieto do Garnizé, a Leonor se afasta. 

- Laranja joga alguns milhos e chama a atenção da Leonor, afastando-a do 

Garnizé; agarra-a e vai até o terreiro. Lá, tenta uma relação sexual. Desiste da 

ação, pois a fome é maior. Ali, mata a Leonor com uma puxada de pescoço. 

Com o fogo baixo da marmita, utiliza mais carvão espalhado, depena a Leonor 

e prepara-a para um guisado. Pita um cigarro enquanto espera o cozimento. 

- Garnizé, ainda dormindo, procura a Leonor com as mãos e continua a dormir, 

agora roncando. 

 - Laranja janta a Leonor, esconde o resto para o dia seguinte e acomoda-se no 

carrinho para dormir. 

No outro dia 

- Garnizé, já acordado, com um punhado de milho procura a Leonor, não acha 

e joga o milho no chão, desistindo desconfiado. 

- No forno, empilhando as toras, Laranja assobia a música do rádio. 

 (No rádio, “Alguém me disse”.) 
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- Garnizé chega e prossegue no acabamento do forno. 

- Laranja anuncia que sente fome, vai até o lugar onde escondeu o cozido, 

reacende o fogo, bota a panela e volta ao trabalho. 

-Garnizé, sem parar de trabalhar, fica indignado com a fome do Laranja. 

- O cheiro da comida começa a recender no ambiente, Laranja sente fome e 

Garnizé começa a sentir um cheiro conhecido no ar. 

- Laranja vai até a panela, faz dois pratos, oferecendo um deles ao Garnizé que 

se aproxima. Lembra-se da Leonor desaparecida, corre pela cena procurando-

a. 

- Laranja delicia-se com o desespero do Garnizé. 

 (No rádio, “Mata o veio”.)  

-  Garnizé volta até onde está o Laranja, revoltado e indignado; pega no prato 

um pedaço da Leonor e chora veladamente. Laranja enche mais o prato, 

indiferente à tristeza do Garnizé. Satisfeito, adormece. 

A vingança 

- Garnizé vai se refazendo da tristeza e, ao olhar o Laranja dormindo, começa a 

tomar uma atitude vingativa. 

 (No rádio, “Ninguém é de ninguém”.) 

- Tomado pela música, começa a espalhar uma trilha de moedas  e cédulas, 

saindo de onde está o Laranja até o buraco do forno da caieira; espalha as 

lenhas e joga mais moedas no buraco. Aumenta o volume do rádio e se 

esconde. 

- Laranja acorda, espreguiçando-se de barriga cheia. Olha as moedas à sua 

frente, investiga a ausência do Garnizé e segue a trilha de moedas até o 

buraco. Ansioso, começa a cavar mais e mais com as mãos. 

- Garnizé vai fechando o forno na parte superior na medida em que o Laranja 

vai cavando o buraco. 
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- Quando o Laranja, pelo cansaço, desiste da procura, Garnizé já está em uma 

escada, arrematando um pequeno buraco no teto do forno, expressando um 

sorriso triunfal. 

 (No rádio, o locutor anuncia as 18 horas, com uma oração, a “Salve 

rainha”. Ao fundo, a “Ave Maria”.) 

A prisão   

- Laranja joga impropérios, tenta remover as paredes de barro já endurecido, 

mas a única possibilidade está no alto do forno, um buraco onde entra apenas 

uma réstia de luz do fim de tarde, que também vai se esvaindo. 

- Garnizé anda pelo terreiro pensando em como completar mais a sua 

vingança. 

 (No rádio, o locutor transmite "A Voz do Brasil”.) 

- Laranja tenta, com pulos, pegar o rádio para aplacar sua solidão, mas não 

consegue. 

- Garnizé vai até a panela do cozido e come a Leonor com as mãos, num misto 

de fome e sexo. 

- Laranja, com um fósforo, tenta clarear o ambiente acendendo uma nota. 

- Garnizé, satisfeito, acende a lanterna, vai até uma pimenteira, morde o fruto, 

sente a sua queimação, agacha-se e começa a preparar um cigarro, 

misturando o fumo com a pimenta. 

- Laranja, após fazer a pequena fogueira, recolhe-se ao lado dela. 

A tortura 

- Garnizé vai até a escada amarrando o cigarro em um cordão; focaliza a 

lanterna no Laranja e começa a soltar o cigarro. 

- Laranja sente a luz e vê o cigarro. Quando tenta pegar, o Garnizé puxa, fica 

com a brincadeira até o Laranja desistir e, finalmente, deixa o cigarro cair no 

chão. 
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- Laranja vai até o cigarro e prepara-se para acendê-lo no fósforo. 

- Garnizé, gargalhando, tira as pilhas do rádio, deixando-as ao lado. 

- Laranja, na primeira forte tragada, começa a sentir a pimenta arder os 

pulmões, entre tosses e dores. 

- Garnizé, da escada, olha uma ratazana que tenta se aproximar dos restos da 

Leonor, pega a pá, vai mansamente até ela, prende-a pelo dorso, agarra-a pelo 

rabo, sobe a escada e joga-a pelo buraco. 

- Laranja inicialmente sente nojo. A ratazana desespera-se para sair. Laranja 

vai se identificando com o desespero do bicho querendo cavar uma toca para 

sair. 

-Garnizé fica satisfeito com o que olha e resolve largar a espreita, deixando o 

rádio e a lanterna iluminando o buraco. 

- Laranja desenvolve o aprendizado com a ratazana, mas não é um roedor, fica 

cansado, sente fome, pega a ratazana, enforca-a. 

- Garnizé retorna trazendo no carrinho do Laranja um punhado de lenha para o 

carvão. 

- Laranja, esfomeado, começa a comer canibalescamente os pedaços da 

ratazana. 

- Garnizé, do alto, jogando as lenhas, observa as últimas mordidas do Laranja 

e sente nojo. 

- Laranja vai aos poucos adquirindo as características da ratazana, emitindo o 

grunhido agudo do bicho. 

- Garnizé, apavorado, apanha o galão de querosene encharcando as lenhas. 

- Acuado, Laranja debate-se como um rato procurando a saída. 

- Garnizé acende o fósforo e arremessa-o no buraco. Após ver o fogo se 

alastrar, retira-se com o rádio, descendo a escada. 

A liberdade 
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- Laranja, metamorfoseado na ratazana, diante do fogo, vai roendo e cavando 

as paredes do forno. 

- No terreiro, Garnizé recoloca as pilhas no rádio e, feliz, vai embora. 

  (No rádio, o “Hino da Independência”.) 

- Laranja, após conseguir sair do forno, acha o seu rádio portátil, localiza a 

fumaça saindo do buraco, tapa o buraco para apagar o fogo e fazer o carvão. 

- Laranja coloca os seus instrumentos de trabalho e sua marmita no seu 

carrinho e vai embora, desaparecendo nas brumas enfumaçadas do seu 

espaço de trabalho.       

FIM 

Autoria de José Facury Heluy  

e Josué Soares 
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Utilização da Transfiguração Animal em montagens e exercícios 

O Último Brincante (2001) 

 Em seguida, para não perder a prática dos conteúdos encontrados, 

montei o texto de minha autoria O Último Brincante, que conta a saga de 

Cazumbá, um brincante do bumba meu boi que, por conta da conversão 

pentecostal da sua mulher, entra em um delírio quixotesco para combater 

os inimigos da sua folia. Na montagem, trabalhei basicamente os animais 

do horóscopo chinês dos atores. No ator Marcelo Tosta (serpente), animal 

basicamente orientador e gestualmente dramático, busquei o tragicômico, 

aproveitando tudo que a sua serpente poderia oferecer, mesclando-a com 

exercícios com os animais mais materialistas e histriônicos, como o 

macaco e o rato. Os atores Marcos Rolemberg (macaco) e Sidney Santos 

(carneiro), que interpretavam vários personagens, como brincantes, 

açougueiros, pastores e fiéis, compuseram animais diferentes para cada 

um dos personagens, mesclando-os aos seus animais de origem. A atriz 

Tânia Arrabal (tigre), que também tinha uma versátil participação no 

espetáculo (Catirina, Santa e Miolo do boi), trabalhou as pequenas 

diferenças nas atitudes comuns do seu animal, na farsa e no realismo, por 

conta do enorme potencial transformador de que ele dispõe. Então, o 

recurso de exercitar os animais de apoio para enriquecimento das nuances 

do personagem se tornou aqui um jogo apenas experimental. 
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TEMPO DE ESPERA (2006) 

 No espetáculo Tempo de espera (2006), eu pude exercitar a técnica em 

sua plenitude, por se tratar de espetáculo que não conta com a fala.  

Tempo de Espera, do Aldo Leite, texto do espetáculo de que participei com 

Grupo Mutirão de São Luiz do Maranhão, vencedor dos prêmios Moliére e 

Mambembe em 1976, estreou em Cabo Frio em 2007 com a minha direção.  

      Em cena, vivendo de um lixão da periferia urbana, uma família 

miserável, composta de: um pai, interpretado pelo ator Marcelo Tosta 

(serpente), tuberculoso convalescendo em um estrado; uma mãe, 

interpretada pela atriz Tânia Arrabal (tigre), grávida, que cata a sujeira de 

alimentos recolhidos; um filho, interpretado pelo ator Fábio Enriquez 

(cachorro), que segue a profissão de catador do pai; uma filha, a atriz 

Manuela de Léllis (cavalo), que sonha em fugir com qualquer um para longe 

daquela  realidade cruel; uma parteira, interpretada pelo ator César 

Valentim (rato), que entra para efetuar o recolhimento de um natimorto. 

Todos se relacionam em um profundo estado de silêncio, naquele quadro 

de desolação e pobreza, onde o único som vem de uma velha televisão, 

ligada em um programa de sorteio de milhões. 

            Os animais correspondentes no horóscopo chinês dos atores eram: 

a serpente, do ator Marcelo Tosta, o pai, a se esgueirar pela cama, 

chacoalhando em tosses e soluços até ao chão, tendo o gestual da dor 

como elemento principal, resgatado da investigação do seu animal de raiz 

cosmogênica; o cavalo, da atriz Manuela de Léllis, preso naquele curral de 

misérias, a trotar de um lado para o outro, desejoso de correr prados 

distantes sem olhar para trás; o cão, do ator Fábio Enriquez, fiel amigo da 

dor do homem, submisso, é-lhe permitido apenas  ladrar diante de uma 

espera contida; o tigre, da atriz Tânia Arrabal, é aquela fera capaz de 

grandes desafios para a sua sobrevivência, mas, ali, vive em estado de 

gestação, acuada, em seu afazer de dor e submissão; o rato, do ator César 

Valentim, rápido, matreiro e cheio de interesses imediatos, a roer um pouco 

do que lhe resta para cumprir a sua tarefa. 

           Desde os primeiros exercícios, já tivemos as condições necessárias 

de trazer esses animais para a cena com toda a sua organicidade, e os 
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atores puderam, a partir deles, revelar importantes detalhes nas suas 

composições realistas. 

 

Depoimentos dos atores sobre o processo 

 

César Valentim 

 Como posso transpor para o branco que se estende diante de mim as 

sensações que me transpassaram e me levaram a descobrir possibilidades que 

continha, mas desconhecia? Traçar, pintar. Tudo se torna menor. Impossível 

para mim. Resisto. Insisto. Desisto? Como continuar a escrever? Essas 

sensações não estão mais em mim. Continuo? Poderia escrever com meu 

sangue, mas seria  uma escrita anêmica. Posso escrever como quero? Sim. 

Tento a melhor escrita, mas não serão minhas de verdade. Seria um ladrão? 

Seria furtivo no que transcreveria para vocês. Sentir-me-ia subtraindo, mesmo 

que tentasse adicionar o máximo. Ainda assim, não conseguiria o todo. Então 

não vou tentar transcrever o que senti. O verbo por si só já me fala. Sentir. 

Falar não é preciso. Vomitá-lo sim. Sensações regurgitadas. Ansiava por 

compreender aquilo que me queimava. Momentos amarelados da minha 

lembrança. Enfio dois dedos na goela abaixo e regurgito minhas sensações. 

Não de maneira displicente, mas visceral. Consigo? Vísceras expostas. Farei o 
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melhor haraquiri que posso. Mesmo assim, sinto não ser o suficiente. O 

suficiente é sempre pouco. Vou mostrar minhas entranhas e não vou deixar 

que o racional quadrado da cadeira escolar escreva por mim. Não deixar que 

um personagem escreva por mim. Pelo simples fato de ser vários em  mim. 

Calma, cada um fala na sua vez! Não sou quadrado. Não sou rígido. Sou o 

infinito, que na sua significação é um movimento contínuo. Sou movimento. 

Sou fogo, labareda incandescente e vibrante. Sou mais que meus personagens 

e minha vida é própria e não deles. Eles nada sabem sobre mim. Sei tudo 

deles. Sou Deus nesse espaço. Traço os traços que eles terão de atravessar. 

Só o criador sabe das suas criaturas. Posso tudo, quero tudo. O tudo é pouco. 

Não vou estar contente. Ao regurgitar minhas entranhas, preciso de 

organicidade na escrita. Busco os arquivos mortos. Mas eu sempre acreditei 

que as emoções se transmitem sem palavras. As palavras são ferramentas 

importantíssimas, mas emoções são transmitidas em silêncio. A força do olhar. 

A contração labial incomum, o padrão respiratório alterado... Enfim, coisas que 

os animais podem fazer, até nós! Mas nós passamos à palavra nossos 

sentidos e, com isso, eles perdem sua verdadeira força. Os animais 

simplesmente sentem. Verdadeiramente sentem.    

As palavras são acessórios do sentir. Do belo sentir. Os animais não 

usam acessórios para serem belos. Eles simplesmente são. Verdadeiramente 

são. Nós precisamos? Nós somos? Por que não mais? Desaprendemos? O 

sentir desse animal é que precisava (re)descobrir. (Re)aprender. Ao ser jogado 

no tabuleiro do jogo proposto por Facury, senti-me uma peça sem encaixe. 

Quadrada, sem continuidade. E agora, Zé? „Transpor‟ meu animal?  Que 

animal, esse velho! Do muito do que queria dizer e não sabia. De muitos gritos 

dados em silêncio para que eu pudesse me ouvir, sentir e entender. Fazê-lo 

entender a dificuldade de ser verdade. Mas é teatro. Mas é sentir. Sentir é real. 

Ou não? Teatro. Não consigo. Vou comer as entranhas dele de ódio. Opa, uma 

sensação ancestral de antropofagia me surge. É um começo? Começo a pôr os 

pés no tabuleiro do jogo proposto. Transponho-me, guiado por sua voz, que me 

propõe um novo tempo de sentidos. Suspensão. 

 Suspendendo o tempo original, crio novo andamento para o ponteiro, 

desconstruindo toda lógica temporal, um tempo espiralar onde o ir e o vir do 
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(in)consciente faziam-me ser sugado numa espécie de gira locada em meu 

chacra central, donde eu me perdia entre tantas sensações, seres e vertigens. 

Seria impossível transcrever! Fúria. Fogo sobre meus pés. Formigamento em 

minhas pernas. Peso. Uma sensação de desmaio me passa. Tão pouco tempo 

tinha para me achar no meio da multidão que reclamava e digladiava para 

tomar meu corpo e, assim, trazer à luz personas obscuras. Mantenho-me 

guiado pela voz que conduz o jogo que me encontro. Começo a me incomodar 

e perco-me no caminho. Para que não me perdesse e não me tornasse 

coadjuvante entre a força de todos eles, „o velho e o mar‟ não se cansam 

facilmente no seu movimento de ir e vir, Hemingwaymente me pede que 

retorne em apneia ao fundo do meu criar. Quando ele iniciava, eu já era, já 

estava sendo? Estava e não estava. Dispersão. Concentração. Preciso. De 

quando em quando, mantendo a consciência de mim, eu parava para olhar, 

percebia com surpresa que continuava sendo, sem deixar de ser. Percebi-me 

veículo de uma arte que não possuía, veículo de uma necessidade de olhar, 

ouvir, correr risco, perguntar, arriscar respostas efêmeras como a arte em que 

mergulhado estava. 

 Senti-me como um corpo coletivo, solto no tempo e espaço, mas com 

uma leve e invisível membrana a me determinar o contorno. Sentia pulsões a 

cada instante. Pulsões de que não me dava conta, como agora, quando elas 

tomam caráter de vida, esboços de forma. Difícil traduzir, de forma específica, 

dando suporte, o tanto de sensações que se assolam no mergulho do exercício 

teatral. É como o poeta tentando conduzir sua Beatriz através das chamas de 

Dante, chamando e libertando seu Hades e, assim sendo, estar disposto e 

seguro para conter toda a força que eclodirá e, se preciso for, devolvê-la para 

seu lugar de origem.  Como um Caronte, faz-me atravessar rios e águas, 

perdidas em brumas, e começo a chegar às águas rasas em que meu animal 

sacia sua sede, onde ele se esconde. Como todo roedor, entoca-se. Não tão 

facilmente se consegue trazê-lo à tona. Tenho-o em mim, mas ele foge. 

Consigo ouvir as coordenadas, mas o embrião da animalização está em mim e 

não está. Preciso do desenvolvimento. Sinto que me escapa. Preciso de 

ambientação. Sou movimento. Música corporal. A musicalidade me conduz 

mais facilmente, mas a voz é seca.  Prática demais para minhas sensações 
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desenvolverem. Esforço-me. Ele digladia-se em meu peito. Não quer sair. Mas 

a voz conduz e, como flauta doce, cantante melodia, acerta o tom que me 

faltava. Musicalidade para encantar o rato entocado. Ele vem e toma meu 

físico. Consigo descrever mentalmente todas as minhas sensações 

compartimentadas e as do animal desperto recentemente. Minha visão é turva. 

Sinto a respiração acelerar. A audição é que me conduz desde o início e agora 

mais ainda. Meu olfato é minha visão. O próximo movimento é a humanização 

desse animal. „Cadencialmente‟, ele vai se formando. Verticalizando. Quase. 

Ainda não. Sinto dificuldade. Os membros não são pilares confiáveis porque a 

voz desafina na melodia. O rato surge e, como surgiu, pode ir. Encurralado 

para não escapar, ele eriça os pelos. Vou segurá-lo. Permaneço na voz guia 

que me conduz de volta à melodia. Retorno ao traçado perdido. Ele verticaliza-

se. Começo a transpor suas sensações para a possibilidade humana e sinto 

possível, vejo em mim muitas delas presentes. 

 Dou passagem para uma das personas que digladiavam em mim e 

desenho-a através das sensações primitivas descobertas e transpostas para a 

humanização. Mais enriquecedor para a construção... impossível. Saio do 

tabuleiro do jogo ao fim do som da música e percebo a mim e a meus 

personagens muito mais críveis e edificados pelo desentocar do rato com a 

melodia do flautista de Helluy. (Cesar Valentim, autor, ator e diretor) 

 

Fábio Enriquez 

 Eu não entendia de horóscopo. Muito menos chinês. E, quando José 

Facury Heluy me convidou para integrar o elenco de “Tempo de Espera”, a 

euforia foi mais pela honra de ser convocado para estar com atores daquele 

porte em cena - e com um diretor/mestre como ele - do que pelo processo de 

construção do personagem. Mas não demorou muito para que eu fosse tragado 

pela pesquisa. Um ator que se identifique com a linha de trabalho que tem 

ênfase na fisicalidade não consegue ficar imune à primeira parte do processo. 

Facury nos propôs que pesquisássemos a respeito do animal que nos 

representava no horóscopo chinês. O meu era o “cão”, assim como o do 

diretor. Foram impressionantes as semelhanças e correspondências 
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encontradas nos traços de personalidade referentes a esse signo. Eu dizia: 

“sou exatamente assim”, sem saber que o mais impressionante ainda estava 

por vir. Continuando o trabalho, o "Véio"1 (como eu chamo J. Facury) nos 

instigou a transpor para o corpo as características físicas do nosso animal. 

Fomos apreciando aos poucos aquela construção. Eu percebi que avançava 

mais à medida que me despia da moralidade: má-consciência, ressentimento, 

culpa e outras noções construídas pelo subconsciente, como mau cheiro, 

excremento, escarro, impureza, o bom e o ruim, o bem e o mal. 

Experimentávamos, na sala de trabalho, a aproximação dos nossos instintos, 

trazendo o corpo do animal de nosso horóscopo chinês para o nosso corpo. 

Como um “cão” que sou, tive a experiência de dobrar mais os membros 

superiores e inferiores, permitindo-me anular a sensação de ter um polegar 

opositor e apoiar o peso do corpo no peito dos pés, assim passava a andar 

pela sala de quatro; a sensação da minha língua, boca e orelhas me causava a 

impressão de estar com a face transformada, talvez por isso não tivéssemos 

espelho nos espaços escolhidos para a realização do trabalho; a minha coluna 

se portava como se houvesse uma continuação dela, para além do corpo, a 

cauda. Toda essa experiência nos exigia uma disponibilidade física grande, 

disciplina e autoconhecimento. A segunda parte do trabalho, para mim, era um 

pouco mais difícil. Facury nos propôs unir este animal à personagem e este foi 

um momento crucial no trabalho, pois é nessa hora que o cérebro pode 

atrapalhar a pesquisa. Tivemos de nos manter no trilho do laboratório e da 

investigação, pois senão as referências pessoais, os vícios do ator e velhos 

vocabulários apareceriam. Acredito que quanto mais rápida for a aplicação das 

experiências com o animal na construção da personagem, menos tempo o ator 

terá para se utilizar de seus vícios. Eu tive a necessidade de que fosse um 

processo contínuo. No meu caso foi contínuo, pois o "Véio"2 conduzia muito 

bem. No corpo, eu trouxe de volta o equilíbrio humano e, na mente, mantive as 

sensações encontradas anteriormente. Pude experimentar uma escuta mais 

atenta devido à sensação das orelhas caninas; percebi que as minhas costas 

                                                           
1
 Manteve-se o acento, eliminado pelo Acordo Ortográfico assinado em 16/12/1990, em respeito à 

sonoridade da palavra empregada pelo autor do depoimento. 

2
 Idem 
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permaneciam vivas, algo difícil de um ator conquistar em cena, pois é comum 

encontrarmos no teatro atores que abandonam as costas no momento em que 

a ação dramática depende dele. Cabe aqui dizer que o nosso espetáculo era o 

“Tempo de Espera”, que é um espetáculo sem palavras. Durante uma hora e 

vinte minutos, nós, atores, dialogávamos no palco com as costas (cauda), 

braços e pernas (patas), orelhas e alguns poucos objetos de cena. Uma das 

coisas mais difíceis para um ator, em cena, é a manutenção do silêncio, é fazer 

com que o silêncio fale. Mas nós estávamos muito embasados por uma 

pesquisa que nos fazia manter “o estado” latente. Sempre que eu estava 

perdendo a energia, voltava a minha atenção para as conquistas que havíamos 

feito na sala de ensaios e o ritmo da cena não se perdia. Esse trabalho foi um 

lastro, um trilho por onde pude conduzir minha composição artística com a 

certeza de estar consciente da criação, sem estereótipo e sem cair no lugar 

comum. Ainda hoje, quando o projeto permite, eu volto ao “cão” que sou.  

(Fábio Enriquez, ator) 

 

Manuela de Lellis 

 

 A montagem do Tempo de Espera foi um trabalho marcado pela 

experiência da Transfiguração Animal. Pensar sobre o espetáculo me remete 

diretamente aos animais descobertos durante o processo, que foram 

primordiais para o resultado final. 

  Antes de integrar o elenco de "Tempo de Espera", já havia trabalhado 

com técnicas de construção de personagens que buscavam alicerce no 

entendimento racional, físico e psicológico, de um animal que traduzisse e 

aprofundasse a ideia inicial bruta que se tinha do personagem. 

 A grande novidade em "Tempo de Espera" foi a utilização dos nossos 

animais correspondentes no horóscopo chinês, como processo laboratorial do 

ator, antes de pensar no personagem. Nesse processo, coincidência ou não, 

acabamos encontrando inúmeras semelhanças com os respectivos animais. 

 No primeiro momento, estudamos e discutimos todas as características, 

a forma do corpo, o instinto, as reações, os estímulos, as motivações, as 
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tensões, os olhares, o pelo, a pele, as patas, as pegadas, enfim, esmiuçamos 

nossos animais no plano teórico e, a partir daí, partimos para a prática. 

 Facury, como grande mestre que é, nos propôs exercícios de 

transposição de todas essas características físicas do animal ao nosso corpo e, 

mais adiante, as psicológicas, as racionais e as emocionais também. 

Mergulhamos nesses animais, experimentamos  todas as pequenas tensões 

daquele corpo, o movimento dos ossos, das orelhas e as reações aos 

estímulos propostos. 

 No meu caso, um  cavalo,  era incrível observar as semelhanças 

encontradas principalmente no que diz respeito à forma de agir e reagir do 

animal, à pose, à calma, à tranquilidade. Um animal elegante, mas frio, com 

reações explosivas e inesperadas. Talvez o mais surpreendente tenha sido 

encontrar no animal as duas grandes características que me traduzem: 

independência e liberdade. 

 Um cavalo de madeira, arredio, querendo correr os campos com o vento 

tremulando a crina, querendo sair do celeiro, que é pequeno demais para seus 

olhos grandes, atentos e sempre aflitos. Era eu, e era um cavalo. 

 Agora chegávamos à parte mais complexa do processo,  o ponto de 

interseção entre personagem e animal. Trilhamos o caminho Animal X 

Personagem (humano) inúmeras vezes e, nesses regressos, trazíamos no 

corpo e na mente as impressões dessa viagem ao animal. Meus pés eram as 

patas do cavalo, as ancas moviam-se com muita firmeza, o que lhe concedia 

um ar de segurança, a coluna firme, os olhos sempre aflitos e brilhantes, 

atentos, apostos para um coice.  

 Para mim, foi o encaixe perfeito com o personagem, uma jovem, vivendo 

ou sobrevivendo a realidade cruel da miséria, do lixo, do abandono e de uma 

televisão à sua frente, que leva para dentro daquele casebre todo o universo 

distante do qual ela não faz parte. O dinheiro, os galãs, o glamour, a beleza, o 

material. Uma jovem de olhar perdido, querendo fugir de tudo aquilo, querendo 

conhecer a beleza dos campos. 

 Em "Tempo de Espera", a cena traz uma história em tempo real. Não há 

falas. Toda relação daquela família, toda atmosfera daquela sala suja e pobre é 

criada a partir da carga e da verdade que aqueles personagens carregam. Eles 

devem ser  “reais” , assim como o tempo da cena.  
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 Para que um espetáculo como esse “dê certo”, é necessário que haja 

muita verdade, o que seria impossível sem esse intenso processo de busca e 

pesquisa sobre os animais, além de um diretor que soubesse nos guiar e 

amparar com muita propriedade. 

 Enfim, chegamos ao palco seguros. Por fim os personagens existiam. E 

não se limitavam à casca. Tinham corpo, mente, espírito e INSTINTO. 

Existiam. 

(Manuela de Lellis, autora, atriz e diretora)  

 

Tania Arrabal 

 A tigresa que em mim habita. Meu signo do horóscopo chinês é tigre! Tá! 

Até aí achei fantástico saber, pois é um animal que aprecio pelas colorações e 

linhas  de sua pele; pelo olhar penetrante e instigante e pelo significado: 

"flecha". Por ser "certeiro, rápido, silencioso e mortal como uma flecha". Vibrei 

e me senti em um grau de uma importância fabulosa, massageando o ego de 

artista. 

O convite para compor o elenco de uma nova montagem com atores 

com quem estaria contracenando pela primeira vez sempre causa  curiosidade 

acerca do começo do trabalho laboratorial. E, dessa vez, o diretor José Facury 

estaria nos propondo a transfiguração animal, que seria para mim a novidade.  

  O primeiro contato apareceu de forma muito silenciosa. Após os 

exercícios de ouvir a mata e os seus sons, os ouvidos estavam atentos aos 

movimentos animalescos dos atores que compartilhavam esse momento e à 

condução oral feita pelo diretor José Facury para que eu adentrasse ao 

exercício. Confesso  que, inicialmente, tive muita dificuldade de desligamento 

exterior e o poder de concentração me travava, dificultando a entrega para a 

transposição física do meu animal.  O palco vazio parecia-me maior que o 

normal. E, lá, experimento os pelos de uma tigresa perdida, ausentando  a pele 

humana e ativando a percepção através dos ouvidos, por onde era captada a 

respiração de todos os componentes do exercício para que, assim, 

pudéssemos contracenar.  

 Consegui, enfim, sentir a minha cauda, adquiri uma anca enorme, que 

se balançava à medida que eu caminhava na espreita pela refeição. Nesse 
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momento, as narinas ficaram acusadas e se abriam para que eu pudesse 

penetrar o lugar mais fundo, que era o fosso. Percebi o cheiro de mofo.  O 

grande palco se transformou em uma grande floresta. Lembro que havia uma 

mesa depois, colocada pelo Facury, talvez para nos motivar e perceber os 

obstáculos, e ela me impulsionou a experimentar  saltos para caçar a minha 

presa imaginária. Cautelosa e meticulosa, a tigresa dava continuidade ao 

trajeto e à mudança de estado, atenta ao estímulo que a impulsionava, ora aos 

comandos, ora à sua vontade.   

A técnica de transfiguração animal foi trabalhada em dois espetáculos 

que marcaram a minha trajetória como atriz. Em “O ÚLTIMO BRINCANTE”, 

cuja autoria e direção foram do José Facury, compreendi com ele a  divisão 

dos personagens, ora fazendo uma mulher, ora um miolo de boi (brincante do 

auto do bumba meu boi), onde a minha tigresa empresta a vitalidade e a 

agilidade atenta às movimentações dentro de um boi que foi usado como 

adereço; já na composição para a mãe, foram emprestados pela transfiguração 

o amor e o cuidado com a “casa” e a família. No espetáculo “TEMPO DE 

ESPERA”, consegui me entregar mais aos exercícios e, consequentemente, 

maior foi o resultado. A interpretação de uma mãe prestes a parir, paupérrima, 

cuja alimentação consistia em restos que o filho buscava no lixão, teve uma 

carga dramática que foi para mim um momento ímpar. Em absoluto silêncio, 

precisava comunicar à plateia todo o meu sentimento, angústia, dor e, muitas 

vezes, a solidão psicológica sem solução. Trabalho lindo e tenso de todo o 

elenco, que rendeu boas discussões nas apresentações sobre a própria 

montagem e sobre o seu processo. 

Consegui compreender, ao longo das inúmeras experiências, que as 

próximas personagens necessitariam sempre de um  processo desse 

trabalho/exercício que é a transfiguração animal e que ele foi extremamente 

importante não só para a composição de meus personagens, como também 

para a percepção de atitudes, reações e ações na vida cotidiana. Se devo 

acreditar que temos afinidades com os nossos animais do signo chinês? Não 

sei definir, mas essa foi uma excelente experiência e uma troca bem 

interessante. 

(Tania Arrabal, atriz, bonequeira e aderecista)  
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Jane Lacerda 

 Da transfiguração, um reencontro com o meu elo perdido. Em 1999, fui 

apresentada a uma nova técnica interpretativa, se assim posso chamar, que 

me possibilitou grande exercício como atriz no jogo cênico. A direção de José 

Facury Heluy trazia uma carpintaria orgânica de personagens que se 

compunham a partir do encontro com "o animal" do horóscopo chinês de cada 

ator. O desafio, que a princípio soava como algo místico, foi sendo 

desconstruído a partir do momento em que o estudo dos caracteres do animal 

do horóscopo oriental descortinava uma série de comportamentos físicos da  

atriz em mim, até então não estudados ou observados. Talvez o laboratório, 

que experenciava na busca de tirar o que estava dentro para revelar o 

personagem que nascia, tenha aguçado cada vez mais o interesse pelo estudo 

do próprio animal.  

O canto do galo! Sou "galo" no horóscopo chinês, e observar o animal 

fora do estereótipo e encontrá-lo no poleiro, no terreiro, no lixo e na rinha foi 

revelando o reflexo que da atriz estava pronto para emprestar aos 

personagens. Em “Mães de Aluguel”, interpretei três distintos personagens do 

mundo adulto de um bando de garotos de rua (pintos) e precisei encontrar três 

distintos galos e, deles, reconstruir outros dados como numa simbiose cênica, 

onde desenvolvi um rico aprendizado do animal em mim, que saltava para a 

ação, ganhando um corpo humano com os trejeitos de uma ave arisca. O mais 

rico do trabalho não foi o estudo que fiz de meus personagens ou de meu 

animal, mas a oportunidade de ver desfilar os outros animais em cena. Quase 

um pacto de convivência "zoossocial". 

O encontro do gestual e a carga emocional dos personagens ganharam 

com isso uma verdade fixa e permanente, ao ponto de tantos anos depois 

saber exatamente como faria em cena qualquer um deles. O equilíbrio do 

macro de cada personagem vai sendo com o tempo... e, querendo ou não, 

demais personagens com outro tipo de direção acabam se nutrindo da 

experiência vivenciada, principalmente quando o animal precisa se fragmentar. 

A percepção de buscar o oposto do animal em determinados episódios cênicos 



 
 

60 

apresenta-se na balança da maturação do estudo, digamos assim... e, depois 

de alguns anos de volta ao estudo da técnica, há o encontro no jogo da 

máscara e do corpo.  

O galo que em mim-pessoa / em mim-atriz sempre existiu, sem nenhum 

cunho místico, mas para uma estrutura do corpo e da emoção necessária na 

busca da composição do personagem. Acredito que o íntimo impacto causado 

pela revelação do galo em mim funcionou (e funciona) como um jogo de puro 

raciocínio lógico, sem dimensionamentos ou excesso de imaginação. É puro 

jogo teatral no seu mais primitivo exercício. 

Da prática para a teoria, anos depois o Facury aparece com a teoria da 

experimentação toda tecida e fui por ele ao estudo teórico, com exercícios de 

constatação para legitimação da técnica. Tudo que fizemos no grupo de estudo 

e aprendizado só consolidou e fundamentou a experiência anterior. 

Transfigurar e ver outras transfigurações levou-me a ampliar o olhar como atriz 

e como plateia, numa oportunidade sempre única, mesmo que em cena 

estejam os mesmos animais. Pois há uma particularidade animal na identidade 

de cada ator. E como é bom saber da ancestralidade animal do outro.  

(Jane Lacerda, atriz e autora) 

 

 

Tainá Gomes 

 O contato com a técnica da Transfiguração Animal baseada no signo do 

horóscopo chinês surgiu a partir de uma pesquisa com o grupo Imaginário em 

janeiro/fevereiro de 2016, gerando, então, uma curiosidade intensa para 

conhecer mais sobre a técnica. 

 Resolvemos  embarcar na pesquisa com José Facury para ampliar 

nosso campo de criação e entendimento de cada animal dos membros do 

grupo, tanto em cena, quanto num trabalho coletivo. Investigamos como cada 

animal se comporta de uma maneira em cena e nos processos criativos. 

 As primeiras práticas com a técnica aconteceram nas apresentações de 

rua, ainda em 2016, com a esquete "O Conto do Bodegueiro". Fizemos 

adaptações no texto e utilizamos a linguagem do teatro de imagem para 

compor. A princípio, a montagem contava com quatro atores: Herold Oliver 
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(boi), Gustavo Vieira (galo), Anna Alves (rato) e Thainá Gomes (rato). Depois 

foram feitas outras remontagens com um número menor de atores. O grupo 

pôde entender melhor e organizar de maneira harmônica o desempenho de 

cada ator com base no seu animal, para uma melhor desenvoltura em cena e 

maior aproveitamento do que cada animal pode oferecer. 

 O meu primeiro desafio foi aceitar o meu animal e entendê-lo, não 

usando as características superficiais do rato, nem ressaltando os seus pontos 

negativos, mas buscando as nuances comportamentais como atriz em cena e 

durante os conflitos. Inicialmente busquei no cotidiano entender como o meu 

rato se manifestava diante de determinados conflitos para me autoconhecer e 

lidar com as minhas amarras em cena, buscando libertar-me delas e aproveitar 

mais a agilidade e a facilidade de me adaptar às situações, ampliar ou utilizar 

melhor o gestual minimalista para valorizá-lo mais. O acúmulo de informações 

do ator cujo animal é o rato precisa ser posto em prática, é aí que mais trabalho 

para “tirar o meu rato da toca”. 

  A técnica também me possibilitou buscar os animais que se contrapõem 

ao rato para desenvolver trabalhos diversificados no processo de criação de 

personagens, encontrar o animal dos próprios personagens e trabalhar isso 

mais profundamente.  

(Thainá Gomes, atriz) 

 

 

Gustavo Vieira 

 Pode não ser essa a ideia, mas em primeiro lugar não descobri o teatro 

nessa técnica e sim meu autoconhecimento. As reflexões sobre o meu animal e 

a vivência de experiências e momentos em que eu me vi como galo me 

levaram a encontrar quem eu sou em cena, mas é uma técnica que 

automaticamente me levou a me entender como ser humano em meus pontos 

positivos e negativos também.  

 Quanto à cena, é o norte de tudo que faço, não faço nada sem cair 

dentro do meu animal para descobrir possibilidades de criar outros animais e, 

em cena, é nítido quando estamos em nós ou em outro animal. O modo de 

chegar a esse lugar foi a pesquisa de mesa, os papos, os jogos e, 
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principalmente, a imaginação. Em meus mergulhos consegui ver em mãos a 

pata do animal. Depois da exaustão, descobri a imaginação que meu animal 

produz.  

(Gustavo Vieira, ator e diretor) 

 

 

Conclusões sobre os depoimentos 

  

Os atores que trabalharam comigo a Transfiguração Animal acabaram 

criando uma empatia simbiótica com o animal, levando-o em muitos casos para 

as relações pessoais, exatamente por entenderem o que saiu de si e por se 

tornarem sabedores de que não foi só a visceralidade da raça animal que 

promoveu a religação à sua ancestralidade primitiva, mas sim tudo aquilo que 

chega até a sua racionalidade interpretativa.  

Só o nosso íntimo mais primitivo sabe qual a força desse animal 

cosmogênico. Por fora, só o sabemos na forma genérica. E é bom que a 

preservemos sob o controle da nossa racionalidade para que o teatro seja 

sempre crível. O nosso animal irracional se mostra muito mais na 

personalidade, nos seus traços, nos breves comportamentos, quando, nas 

horas solitárias ou enfurecidas, não temos como dissimular nada a ninguém. 

Mas, quando temos de mostrar, aí mesmo é que ela deve aparecer de forma 

clara, a partir de todos os recursos disponíveis para emprestarmos ao 

personagem. Através de um sensitivo e aprofundado mergulho na 

irracionalidade dos impulsos, vamos conhecendo, cada vez mais, as 

características desse nosso animal associando-o à persona que queremos 

interpretar.  

  Na elaboração, o ponto de tensão foi e será sempre o receptador do 

impulso primordial, e suas extensões serão o impulso que nos leva à ação 

racional, carregando de intenções expressivas a composição pretendida. A 

partir daí, todos que mergulham na técnica se apropriam dos mecanismos que, 

mesmo não tendo de ser exercitados exaustivamente, já se instituíram de 

forma orgânica no processo individual de construção, até emprestá-lo ao 

personagem que se apresente na elaboração coletiva. 
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           Quando pedi que escrevessem um testemunho sobre a experiência, 

quis que deixassem que as palavras surgissem, sendo levadas mais por seus 

animais de origem do que pelas razões do intelecto. Também não quis saber, 

ao me serem entregues, se as fizeram assim ou não. Mas, pelo que eu pude 

perceber, os testemunhos pareceram sair de dentro deles, de uma forma bem 

sincera e, em certos casos, até lírica, pelo inusitado da descoberta. 

 

Alegoria cronológica irracional  

 

Finalmente, como sequência do exercício, precisaríamos ter um texto 

mais leve, mais descontraído, menos realista, uma narrativa que pudesse 

emoldurar os comportamentos dos personagens e fosse por eles para buscar 

as características transfigurativas. Então, dois palhaços, intermediados pelo 

Deus, criador, contarão A FÁBULA DA CRIAÇÃO, onde estarão contidos três 

personagens do mundo animal que também compõem a vertente cosmogênica 

do horóscopo chinês: o cavalo, aqui representado pelo burro, como parte da 

sátira crítica da fábula, o cachorro e o macaco. Todos os três animais, por 

incrível que possa nos parecer, transmitem aos seus portadores humanos a 

carga psicossocial exposta no texto, dentro da cronologia da faixa etária 

humana, oferecendo-nos um ótimo roteiro para a completude do estudo.  

 

 

A FÁBULA DA CRIAÇÃO 

 

Personagens 

PALHAÇO 1, PALHAÇO 2, DEUS, BURRO, CÃO E MACACO 

(Podem ser interpretados por três atores) 

 

EM UM PEQUENO CIRCO COM PICADEIROS, LONA, SUGESTÕES DE 

MASTROS E TRAPÉZIOS, PALHAÇOS ENTRAM, CANTANDO E TOCANDO 

INSTRUMENTOS BIZARROS. 

 

PALHAÇOS - O mundo dá volta, 
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 Volta e meia vamos dar. 

 Eita gira o mundo, 

 Que não cessa de girar. 

 O mundo dá volta, 

 Volta e meia vamos dar. 

 Se já fizeram o mundo, 

 Vamos agora recriar. 

 Hoje estou aqui, 

 Amanhã eu vou pra lá, 

 Depois de amanhã, 

 Pode ser que eu volte cá. 

 Numa volta dessa, a gente pode se encontrar. 

 Levarei na sacola o brilho do seu olhar 

 Na minha memória, 

 Muita história vou guardar. 

 E, quando eu for embora, 

 Conte aqui no meu lugar. 

 

PALHAÇO 1 - Ah!Ah! As fábulas são fabulosas como o apetite da gulosa. 

PALHAÇO 2 - Não! As fábulas são lorotas, inventadas por um falso moralista 

para a alienação e a conquista. 

PALHAÇO 1 - Como ousa falar assim de um fabulista? 

PALHAÇO 2 - Fabulista... papista! 

PALHAÇO 1 - Artista... 

PALHAÇO 2 - Falsista! 

PALHAÇO 1 – Este é um incrédulo, inescrupuloso, ganancioso, ateu, filisteu, 

fariseu e tudo o mais. Que de mais a mais não ligaremos para ele. 

Querem saber por quê? 

PALHAÇO 2 - O silêncio e o sorriso insosso da plateia provam que eles não 

querem saber de nada. 

PALHAÇO 1 – Tô perguntando pra eles!!! 

        PALHAÇO 2 - Eles? Cada um deles tem os seus problemas e seus destinos. 

Esse vai pro banco, aquela ali pra escola... e este... 
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PALHAÇO 1 - Não importa para onde iam. O que importa é que agora estão 

aqui e o teatro explodirá em suas almas, tomará conta do seu ser e 

os fará viver vidas e mais vidas. 

PALHAÇO 2 - Que nada... eles só pararam para ver e ouvir o que a gente tem 

a dizer. 

PALHAÇO 1 - Que é isso, tá chamando esse povo de quê? 

PALHAÇO 2 - De plateia! 

PALHAÇO 1 - Plateia incauta ou inculta?  

PALHAÇO 2 - Quase sempre incauta, porém nunca inculta. 

PALHAÇO 1 - Então, se são incautos, querem ver ação. E, se nunca são 

incultos, querem ouvir canção e ver fluir a emoção. Então, com 

vocês: A Fábula da Criação.  

PALHAÇO 2 - Fábula não. Você não é um fabulista. 

PALHAÇO 1 - Ah! Não sou um fabulista! Sou simplesmente um palhaço de 

meia-tigela. 

PALHAÇO 2 - Pois é…  

PALHAÇO 1 - Então com vocês: O Circo da Criação. 

PALHAÇO 2 - (para a plateia) Acho melhor vocês continuarem a andada de 

vocês. As fábulas nunca terminam bem. 

        PALHAÇO 1 - E Deus, após criar os mares, as montanhas, as árvores, o 

céu...  sentiu tudo muito triste, monótono. 

PALHAÇO 2 – (Roncando) Igual a este teatrinho fabulista que começa… 

PALHAÇO 1 - Mesmo achando tudo triste e monótono, já estava cansado de 

tanto criar, de tanto trabalhar. 

PALHAÇO 2 – Então, foi Deus que inventou o trabalho? 

PALHAÇO 1 - Ora, mas o seu trabalho foi criar e, para criar, ele teve que 

trabalhar! 

PALHAÇO 2 - Criar? Ah, então foi ele que criou tudo, mas quem trabalha são 

os outros. Que bonzinho o Deus!  Então foi ele.  Capitalista!  

Comunistas!  Escravagista!  Economista!  

PALHAÇO 1 - Artista! 

PALHAÇO 2 - Cadê ele, cadê ele? Se foi ele quem inventou o trabalho, ele vai 

ver só. 

DEUS - Quem me chamou aí? 
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PALHAÇOS - Você!!!??? 

TODOS - Fala, tambor, 

 Chora, ganzá, 

 Deus acabou de chegar... (bis) 

 Ele chegou de Marte, 

 Com seu estandarte, 

 Improvisando verso. 

 Ele é Deus, sim senhor! 

 Ele é o inventor desse imenso universo... (bis) 

 Sou eu! Sou eu! 

 Sou eu que aqui estou! 

 Sou eu! Sou eu! 

 Sou Deus o Criador!  

DEUS -  Sim, sou eu!  E tenho que acabar com essa monotonia. Só se veem 

montanhas, mar e terra. (Aponta para objetos em cena)  Mas quem 

vai trabalhar nisso tudo?  Eu?  Não!  Eu quero é lazer, poder e 

descanso. Ah!  Eu não sei quem são vocês com essas caras de 

imbecis, e que, sem dúvida, não fazem parte da minha criação. Mas… 

já que estão aí, vocês serão os meus trabalhadores. 

PALHAÇO 1 - Nós não!  Nós somos apenas palhaços! 

PALHAÇO 2 - É!  Palhaços não trabalham.  

PALHAÇO 1 - Palhaços não valem nada. Palhaços são apenas uns… 

palhaços. 

PALHAÇO 2 - É!  Somos atores.  Apenas irresponsáveis e irreverentes peões 

da fantasia!  

DEUS -    Atores!?  Ora, se eu sou o autor de tudo isso, preciso de atores para 

interpretar a minha obra. Vocês me ajudarão nas minhas futuras 

criações. 

PALHAÇOS - Mas, como? 

DEUS - Interpretando.  Não é isso que sabem fazer? 

PALHAÇO 1 - Somos saltimbancos. 

PALHAÇO 2 - Bufões e menestréis. 

PALHAÇO 1 - Vivendo outras vidas, reinventando papéis! 
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DEUS -    Então, vamos lá!  Vamos ver o que terei de criar primeiro para 

trabalhar em meu lugar!  Para desenvolver pela força do trabalho toda 

esta natureza que criei. 

PALHAÇOS – Cria! Que a gente recria! 

DEUS - Vai ser um bicho bacana. 

 Vai ser um bicho pacato. 

 Vai se alimentar de grama. 

 Vai saber andar de quatro. 

 Vai carregar alimento. 

 Trabalhar sem pagamento. 

 Não vai ter descanso não. 

 Vai levar areia e cal. 

 Esse nobre animal 

 É a minha solução. 

 

OS PALHAÇOS, À MEDIDA QUE O DEUS VAI FALANDO, VÃO 

CONSTRUINDO CORPORALMENTE UM JUMENTO. 

 

JUMENTO - E qual vai ser o meu papel nesse seu roteiro, Senhor Deus? 

DEUS - Você, meu caro amigo Jumento, terá uma missão. 

JUMENTO - Missão! 

DEUS -   Você carregará pesos pesados nesse lombo, andará muito, 

atravessará pântanos, trilhas, cidades, sempre carregando o fardo do 

trabalho. 

JUMENTO - Carregando o fardo... 

DEUS - E, de vez em quando, umas chibatadas da vida para trabalhar mais e 

mais 

JUMENTO - Chibatadas para trabalhar mais e... 

DEUS -  Cada vez mais e mais!  O seu dia será de muito trabalho e, nas 

noites, você pensará no trabalho do dia seguinte.  De vez em quando, 

uma grama para que se sinta motivado a trabalhar de novo. 

JUMENTO – E… e… eu não descansarei, Senhor Deus? 

DEUS -   Ah, sim!  Ia me esquecendo.  Lógico, quando tiver bem cansado, fará 

muitos jumentinhos e, aí, quedará cansado para outro dia de trabalho. 
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JUMENTO - Se for esta a minha sina… 

DEUS -      Pois bem, então pode começar a trabalhar. 

JUMENTO - Desculpe, Senhor de tudo. Quanto tempo eu terei que viver assim, 

dessa forma? 

DEUS - Se não morrer trabalhando, viverá quarenta anos. 

JUMENTO - Oh, não, Senhor, por favor!  Seja complacente com o meu pobre 

lombo, não conseguirei aguentar tanto tempo. 

DEUS -  Deixe de conversa e vamos ao trabalho. Vamos, tire aquela montanha 

dali (sacos de serragens). Aterre com entulho aquele buraco. Puxe 

aquelas cordas... e depois faça... 

JUMENTO - Mas... como eu vou fazer isso tudo? Só tenho patas para andar e 

lombo para carregar.  Como eu vou conseguir tirar alguma coisa do 

lugar? 

PALHAÇO 1 – (Interferindo) Ele está certo! É... (Deus olha de cara feia) 

DEUS -     Alguma coisa saiu errada! 

JUMENTO - Tá vendo, meu Deus, tá vendo?  Deixe-me viver pelo menos a 

metade dos quarenta anos. Assim diminuirei a minha sina. 

DEUS -     Pois bem, terei pena de você e deixarei que viva apenas vinte anos. 

(PARA SI) Pensando bem, é melhor guardar a sete chaves os anos 

que sobraram desse pobre jumento. Afinal, eu não fiz esse bicho 

completo. Mas o que falta nele que eu ainda não descobri? 

JUMENTO - Posso ir, Senhor? 

DEUS - Vá sim, meu caro jumento! 

JUMENTO - Sim, Senhor! 

DEUS - Vá carregar esse monte de coisa que está espalhado por aí. 

JUMENTO - Sim, Senhor! 

DEUS - Tome! Leve! Siga e viva os seus vinte anos. 

JUMENTO - Sim, Senhor! 

DEUS -   Os vinte anos que restaram ficarão comigo para que eu consiga meu 

descanso completo. 

JUMENTO - Sim, Senhor! 

DEUS – Ahhhh!!!! 

JUMENTO -  Você não me diga nada, 

 Eu sou bom de tabuada. 
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 Vinte mais vinte: quarenta. 

 Meu Deus, quem é que aguenta? 

 Meu Deus, quem é que suporta? 

 Vamos fazer o seguinte: 

 Trinta menos dez: vinte. 

 Vinte anos carregando  

 Muito milho de pipoca, 

 Vinte anos carregando muito milho de pipoca! (repete) 

 

DEUS - Oh, Deus!  Onde foi que eu errei? 

PALHAÇO 1 - A gente pode ajudar!  

PALHAÇO 2 – No nosso caso, o autor cria, e nós, atores, damos ação ao 

conto. 

PALHAÇO 1 - Fazemos tudo. Que tal seguir o nosso exemplo? 

DEUS - Como querem vocês, palhaços de meia-tigela, ensinar ao Senhor Deus 

o que fazer? 

PALHAÇO 2 - Fazemos piruetas, malabarismos! 

PALHAÇO 1 - Somos equilibristas! Não esqueça que somos palhaços… 

artistas! 

PALHAÇO 2 - Tudo vem da nossa criativa cachola! 

PALHAÇO 1 - Da cachola de Deus! 

DEUS - Ahhhh!  Afastem-se, bando de sátiros nefastos!  Vocês atrapalham a 

minha criação. Não sabem que tenho pouco tempo até o meu 

descanso eterno?  Afastem-se, que já tenho outro animal na cabeça. 

DEUS - Vai passar o dia inteiro 

 Protegendo o seu dono, 

 Infalível companheiro... 

 Até nas horas de sono. 

 Vai farejar o perigo, 

 Vai ser um fiel amigo, 

 Vai comer osso e ração. 

 Labrador, policial, 

 Esse nobre animal 

 É a minha solução. 
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UM DOS PALHAÇOS COMEÇA A SE TRANSFORMAR EM UM CACHORRO. 

O OUTRO ASSUME A POSTURA DE SEU DONO. 

 

DEUS -        Ah!  Não disse que faria um amigo perfeito? 

CACHORRO - Oh!  Aqui estou, pronto para a vida de cão. Oh! Meu amigo 

Deus, que farei então? 

DEUS -      Você!?!  Bem... vejamos...  Cuidará do espaço desse seu amigo aí, 

não sairá de perto dele.  Ficará feliz quando vir os amigos do amigo. 

CACHORRO - Oh!  Nada mau, au, au. 

DEUS -    Agora… quando aparecer o perigo (Olha para palhaço 2), você 

atacará ferozmente. Você não aguentará quando estranhos invadirem 

o espaço de seu dono.  

CACHORRO - O que farei, então? 

         DEUS -     Você o atacará ou, no mínimo, usará o seu instinto para chamar a 

atenção para o perigo iminente. 

CACHORRO - Como? 

DEUS -   Rosnando, latindo, mordendo... (Cachorro corre atrás do palhaço) 

Você fará a segurança, será o nosso guardião. Não deixará que maus 

elementos se aproximem. Cuidará sempre da casa. Ah... e ainda será 

adestrado para jogar futebol, fazer gracinhas… 

CACHORRO - Só… tudo isso??? 

DEUS - Não!  Dormirá quase sempre quando tudo estiver tranquilo.  Dará 

breves passeios pelas praias e praças e mais... quase sempre terá 

uma refeição balanceada e ruminará alguns ossos duros de roer. 

CACHORRO – Aúúúúú… mas que vida mais chata! 

DEUS - Agora, pode preparar uma comida suculenta para o seu Deus, pois 

preciso descansar após criá-lo. 

CACHORRO - Mas como?  Não sei fazer nada.  Só sei dormir, latir, fazer xixi, 

correr atrás do inimigo e ser o amigo fiel do meu dono. 

DEUS –    Ihh… é verdade!  Mais uma falha dessas, Deus, e eu não lhe 

perdoo. 
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CACHORRO - Será que, em nome da fiel amizade que eu terei com ele e -

logicamente - com o Senhor, poderá me dizer por quanto tempo 

viverei essa vidinha que foi traçada para mim? 

DEUS -      Ah!  Ia me esquecendo.  Que tal, quarenta anos? 

CACHORRO - Oh, não!  Dentro de casa, dormindo, latindo, correndo atrás do 

invasor, indo às praças e roendo osso duro de roer durante 

quarenta anos?  Não.  Não e não. 

DEUS - Que tal a metade? 

CACHORRO - Oh!  Faça isso, Senhor.  Em apenas vinte anos, tentarei 

aguentar esta vida de cão. 

DEUS - Estou cada vez mais me transformando num poupador de vidas. Estas 

sobras ainda me serão muito úteis. Tá bom, meu bom cão. Vá, 

portanto, viver os seus vinte anos. 

CACHORRO -  Você não me diga nada, 

 Eu sou bom de tabuada. 

 Vinte mais vinte: quarenta. 

 Meu Deus, quem é que aguenta? 

 Olha isso até me dói. 

 Vamos fazer o seguinte... 

 Trinta menos dez: vinte. 

 Vinte anos na corrente, 

 Latindo pra motoboy 

 Vinte anos na corrente, latindo pra motoboy! (repete) 

DEUS -   Nada de dormir agora! Isso. Ande! Agora, fique em pé e remova 

aquelas coisas com as patas da frente. 

CACHORRO - Não dá, só consigo ficar de quatro. 

DEUS -.   Use a cabeça.  Você tem que deixar as patas da frente livres para 

poder usar as mãos.  Use a cabeça. 

CACHORRO - Usar a cabeça ou as patas da frente? 

DEUS - Oh!  Meu Deus do Deus!  Onde falhei desta vez? Acho que preciso 

criar uma criatura um pouco mais perfeita. 

CACHORRO - Vou é dar o fora. Antes que esse cara acabe comigo. 

DEUS – Vá, saia daqui! Logo, logo aprenderá a lição. Acho que preciso criar 

uma criatura um pouco mais perfeita. 
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PALHAÇOS JÁ SE DESFAZENDO DA CARACTERIZAÇÃO DO CACHORRO 

 

PALHAÇO 2 - Oh!   O infalível Deus que não acerta em suas criações... 

PALHAÇO 1 - Não conseguirá o descanso merecido. 

PALHAÇO 2 - Ele vai fazer vários bichos e não chegará a lugar nenhum. 

PALHAÇO 1 - Mas ele é o maior. 

PALHAÇO 2 - Pras negas dele. 

PALHAÇO 1 - Sei não!  Uma hora dessas, ele acerta. 

PALHAÇO 2 - Eu só acredito naquilo que minhas mãos podem tocar. 

DEUS - Mãos... tocar!  Quem falou em tocar aí? 

PALHAÇO 1 - Foi ele! 

PALHAÇO 2 - Foi ele! 

DEUS - Tocar!  É isso... 

PALHAÇO 2 - Lá vem fria. 

PALHAÇO 1 - Outro personagem que ele vai criar, não é? 

PALHAÇO 2 - É. 

PALHAÇO 1 - Então, vamos ver qual vai ser o nosso próximo papel. 

DEUS - Vai ser mico de baralho, 

 Vai ser muito inteligente, 

 Vai pular de galho em galho, 

 Oia! Vai ser que nem gente! 

 Vai comer banana prata, 

 Vai bater colher na lata, 

 Vai saber usar as mãos, 

 Vai fazer comercial. 

 Esse nobre animal 

 É a minha solução. 

 

 NA MEDIDA EM QUE VAI FALANDO, UM DOS PALHAÇOS 

TRANSFORMA-SE EM UM MACACO. 

MACACO - Ih!  Ih!  Ih!   Que engraçado é você, ô seu cara de banana 

amassada! 

DEUS - Eu!  Cara de banana? Seu macaco safado!  Eu sou o DEUS. Eu o criei. 
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MACACO - Dê as ordens, Criador.  Dê as ordens, que esta coceira tá que não 

me deixa. 

DEUS - Que ótimo!  Vejam como ele usa bem as patas da frente.  Vamos!  

Coce-a mais.  Use mais as patas! Use-as! 

MACACO - Que pata nada!  Isto se chama mão.  Pensa que sou o quê?   Um 

burro, é? 

DEUS - Ah, que ótimo. As mãos... É isso... Usar as mãos. Ah! Acho que agora 

acertei. Vamos, agarre aí essa fruta!  Lá vai!  

MACACO - Segura, Tafarel!!!   Ah!  Vou comer só a fruta.  A casca não. Quer 

me enganar, é? 

DEUS - Perfeito! Utiliza as mãos, sabe como chegar ao melhor da fruta. 

Seleciona o alimento. Trata-se de um ser perfeito. 

MACACO - E depois dessa fruta... O que fazer? 

DEUS - Bem, você terá pelos e rugas na pele.  Pela sua presença de espírito, 

será muito engraçado para todos, viverá nos parques e zoológicos e 

será querido pela criançada.  Agora, quanto estiver solto, pulará de 

galho em galho e viverá por… quarenta anos. 

MACACO - Rugas, pêlos, fazer graça para as crianças, viver nos parques e 

pular de galho em galho? Ainda ter que aguentar por quarenta 

anos essa piolhada desgraçada que não me larga... 

DEUS - É!  Só preciso fazer uma pequena experiência com você. Agora, com 

essas mãos que tem, pegue esse barro do chão e comece a esculpir 

o seu criador, para que me reverencie durante o meu descanso. 

MACACO - Vamos lá!  O barro para fazer esse sujeito metido a mandão, né?  

Vamos lá.  Barro pra cá, barro pra lá!  Pronto. Acabei. 

DEUS - Isso sou eu? Ué, mas que é isso?  Você não fez nada? 

MACACO - Como não fiz nada?  Olha aí, tá igualzinho a você:  a cabeça, o 

ombro... 

DEUS - Ah, não. Não acertei de novo.  Falta ainda alguma coisa. 

MACACO – Falta sim… meu pagamento, minha banana. 

DEUS - Deixa pra lá! Nem em quarenta anos esse aí conseguirá aprender a 

ser o ser perfeito. 
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MACACO – Ô, posso pedir uma coisa?  Eu não vou aguentar quarenta anos, 

cercado de crianças me sacaneando por todos os lados, com os 

outros rindo de mim nos parques e... 

DEUS - Tá, tá legal.  Igual aos outros: irracionais e sem paciência.  Tá bem, 

você viverá vinte anos. 

MACACO - Então posso ir? 

DEUS - Pode. 

MACACO - Fazer o quê? 

DEUS – Ahhh! Vá pentear macacos! 

MACACO - Você tem um pente aí?  Ah!  Ótimo. 

 Você não me diga nada, 

 Eu sou bom de tabuada. 

 Vinte mais vinte: quarenta. 

 Meu Deus, quem é que aguenta? 

 Analise o meu drama. 

 Vamos fazer o seguinte... 

 Trinta menos dez: vinte 

 Vinte anos, minha gente, 

 Só na base da banana! 

 Vinte anos, minha gente, só na base da banana! (repete) 

DEUS - Desisto... Já vi que não terei descanso.  Levarei a eternidade para 

construir alguém que me substitua. 

 

VOLTANDO A SER PALHAÇOS 

 

PALHAÇO 2 - Mais uma frustração, hein? 

PALHAÇO 1 - Não saiu igual a ele. 

PALHAÇO 2 - Lógico!   Ele nunca conseguirá fazer ele mesmo. 

PALHAÇO 1 - Como não?  Ele pode tudo. 

PALHAÇO 2 - Quase tudo. 

PALHAÇO 1 - Tudo. 

PALHAÇO 2 - Duvido! 

PALHAÇO 1 - Quem duvida vive a vida. 

PALHAÇO 2 - Perde a vida. 
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PALHAÇO 1 - Faz a vida. 

DEUS - Ah!  Cansei a minha beleza! 

 

 Ando farto desse fardo. 

 Doem até os ossos meus. 

 Tô cansado de ser Deus. 

 Fiz jumento, fiz macaco, 

 Fiz cachorro, mas não deu... 

 Tô cansado de ser Deus. 

 Tá difícil de acertar. 

 Tô quase virando ateu. 

 Tô cansado de ser Deus. 

 Eu preciso inventar 

 Uma criatura que nem eu. 

 Dê licença, ainda sou Deus!! 

DEUS - Quer saber de uma coisa?  Vocês dois aí. 

OS DOIS - Sobrou! 

DEUS - Ótimo!  Com as mil caras e caretas de um palhaço, associados à 

minha perfeição e poder, criarei o ser que quero. 

OS DOIS - O que quer? 

                     Sou um Deus correto e sincero. 

  Pois eu vou lhes dizer o que quero. 

Ouçam agora sem desconfiança: 

Dou-lhe uma, duas, três! 

Sejam vocês 

Minha imagem e semelhança. 

Uma moça na janela cantando e fazendo trança... 

Palhaço fazendo graça, 

Um velho na praça, uma criança... 

Dou-lhe uma, duas, três! 

Sejam vocês 

Minha imagem e semelhança. 

Vendedor de bicicleta, 

Um poeta, um ponta de lança. 
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Escritora, professora 

Numa escola de dança. 

Seja lá em Cabo Frio, 

Na Jamaica ou na França... 

Dou-lhe uma, duas, três! 

Sejam vocês 

Minha imagem e semelhança. 

 

(PALHAÇOS SE VESTEM DE HOMEM E MULHER) 

 

PALHAÇO 1/MULHER - Como era bom ser palhaço!  Agora ele ordena e eu 

faço. 

PALHAÇO 2/HOMEM - Como era bom ser bufão!  Agora vai começar a 

confusão. 

PALHAÇO 1/MULHER - Mas eu penso e faço! 

PALHAÇO 2/HOMEM - Mas, logo em seguida, eu desfaço! 

PALHAÇO 1/MULHER - Eu faço! 

PALHAÇO 2/HOMEM - Eu desfaço! 

DEUS - Oh!  Que Ótimo!  Pensam como Eu, agem como Eu.  Agora, afastem 

estas coisas. 

PALHAÇO 1/MULHER - Vou afastar pra frente! 

PALHAÇO 2/HOMEM - Nada disso.Vou afastar pra trás! 

PALHAÇO 1/MULHER - Pra frente! 

PALHAÇO 2/HOMEM - Pra trás! 

PALHAÇO 1/MULHER - É pra frente! 

PALHAÇO 2/HOMEM - Pra trás! 

DEUS - Vocês serão a minha presença na Terra. Dentro de cada um de vocês 

viverão dois: um lado que sempre concordará; outro que sempre 

discordará. E será, a partir dessa dúvida, que dominarão o mundo. 

PALHAÇO 1/MULHER - Eu dominarei primeiro! 

PALHAÇO 2/HOMEM - Não na minha frente. 

PALHAÇO 1/MULHER - Vamos ver! 

PALHAÇO 2/HOMEM - Vai encarar, é? 

DEUS - Estão definitivamente prontos.  Portanto, sigam o caminho de vocês... 
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PALHAÇO 1/MULHER - Por ali! 

PALHAÇO 2/HOMEM - Por aqui! 

PALHAÇO 1/MULHER - Por ali não vai dar em nada. 

PALHAÇO 2/HOMEM - Por aí, é que não vai. 

DEUS - Ir ou não ir.  Ser ou não ser: eis aí, decifrado o enigma da criação e da 

transformação. Agora, posso descansar em paz por longos sete mil 

séculos. 

PALHAÇO 1/MULHER - Espera aí, Senhor meu Deus.  Falta algo. 

PALHAÇO 2/HOMEM - Só não poderemos viver com apenas uma dúvida? 

DEUS - E qual é a dúvida com que não poderão viver? 

PALHAÇO 1/MULHER - A dúvida de quanto tempo a gente vai viver. 

DEUS - Ah!  Ah!  Ah!  Na dúvida, construirá a sua eternidade.  Para que quer 

saber de tal detalhe?  Será o rei dos animais, dominará o mundo 

inteiro. Aproveite o tempo e não procure saber quanto durará tudo 

isso. 

PALHAÇO 2/HOMEM - Dê pelo menos uma pista. 

DEUS - A ansiedade e a dúvida os perturbarão desde o nascimento: não 

saberão se são homem ou mulher, ficarão indecisos entre o seio da 

esquerda ou o seio da direita e por aí seguirão atormentados, serão 

muitos problemas para uma pessoa só. Então, para não cometerem o 

excesso que fiz com os outros viverão, trinta anos. 

PALHAÇO 1/MULHER - Trinta anos? 

PALHAÇO 2/HOMEM - Ah!  Como?  Mandarei no mundo… 

PALHAÇO 1/MULHER - Todos se curvarão diante de mim… 

PALHAÇO 2/HOMEM - Para viver, só míseros trinta anos!  Não! 

PALHAÇO 1/MULHER – Não, não e não! 

PALHAÇO 2/HOMEM - Isso! 

DEUS - (PARA SI) Ah, esqueci deste meu lado que acabou sobrando para 

eles. Pois bem, a ambição e a ganância do poder perturbarão muito 

suas vidas. Mas, se querem mais tempo de vida, darei a vocês o que 

sobrou dos outros. 

PALHAÇO 2/HOMEM – Que outros? 

DEUS - O que sobrou do jumento, do cachorro e do macaco. 

PALHAÇO 1/MULHER - Não importa.  Eu quero é viver mais. 
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PALHAÇO 2/HOMEM - Viver mais!!! 

PALHAÇO 1/MULHER - Muito mais. 

DEUS - Eu fiz a lua cheia, 

Fiz as estrelas lá do firmamento. 

Eu fiz rosa vermelha, 

Eu fiz macaco, fiz cachorro, 

Fiz jumento... 

Eu fiz a lua cheia, 

Fiz tantas coisas... depois inventei o nome. 

Eu fiz rosa amarela, fiz caracol, 

Eu fiz o sol, eu fiz o homem. 

Não sou de dar conselho, 

Não sou um Deus pentelho. 

Só peço: tomem conta do universo, 

Não façam tanta besteira. 

Aproveitem os anos que eu lhes dei a mais, 

Que eu vou dormir em paz 

A eternidade inteira... 

PALHAÇO 2 - Deus, no seu sono de sete mil séculos, deixou o seu ser perfeito 

largado à própria sorte.    

PALHAÇO 1 - E como em toda fábula que se preze... 

PALHAÇO 2 - Ou despreze! 

PALHAÇO 1 - Uma lição se esclarece! 

PALHAÇO 2 - O homem dentro desse maravilhoso circo humano, com todas 

as suas dúvidas, até os trinta anos será o homem que Deus 

criou. 

PALHAÇO 1 – E dos trinta aos cinquenta? 

PALHAÇO 2 - Viverá a vida de jumento. 

PALHAÇO 1 - Peso nas costas, chibatada no lombo, trabalhando e 

trabalhando para seu sustento. 

PALHAÇO 2 - Dos cinquenta aos setenta? 

PALHAÇO 1 - Viverá a vida do cachorro: cansado, sairá pouco de casa... 

PALHAÇO 2 - Será o guardião da família! 

PALHAÇO 1 – E na sua fidelidade a todos… 
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PALHAÇO 2 – Roerá ossos duros de roer. 

PALHAÇO 1 - E dos setenta aos noventa? 

PALHAÇO 2 - Viverá a vida do macaco! 

PALHAÇO 1 - Estará nos parques. 

PALHAÇO 2 -  Fará graças aos netinhos, e ... 

PALHAÇO 1 - Pulará de galho em galho. 

PALHAÇO 2 - Pois ninguém aguentará a sua rabugenta macaquice! 

PALHAÇOS - O mundo dá volta, 

 Volta e meia vamos dar. 

 Eita gira o mundo, 

 Que não cessa de girar. 

 Se já fizeram o mundo, 

 Vamos agora recriar. 

 Hoje estou aqui,  

 Amanhã eu vou pra lá, 

 Depois de amanhã, 

 Pode ser que eu volte cá. 

 Numa volta dessa, a gente pode se encontrar. 

 Levarei na sacola o brilho do seu olhar. 

 Na minha memória, 

 Muita história vou guardar. 

 E, quando eu for embora, 

 Conte aqui no meu lugar.                  

F I M 
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