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Resumo

As reflexões desenvolvidas neste trabalho situam-se em torno de práticas teatrais voltadas para o
desenvolvimento do potencial criativo a partir da corporeidade, amparadas especificamente pelas
experiências de ensino-aprendizagem da mímica corporal dramática (MCD) de Etienne Decroux na
formação teatral. Utilizando-se de referências sobre a mímica corporal dramática e processos de criação,
bem como sua experiência de ensino e criação na técnica, o autor discute questões ligadas ao
ensino-aprendizagem de técnicas artísticas específicas, particularmente com base nos processos de
improvisação e composição, como espaços de desenvolvimento de habilidades criativas, a exemplo de
originalidade, flexibilidade e fluência criativa, dentre outros.

Palavras chave: mímica corporal dramática, potencial criativo, improvisação e composição.

Abstract

The questions raised in this paper deal with the development of the creative potential within theatrical
practices based on corporeity and the teaching experiences of Etienne Decroux’s corporeal mime. Based
on texts about corporeal mime and the development of creativity, as well as personal experiences of
creation and teaching, the author discusses issues on how the learning of specific artistic techniques
particularly based on processes of improvisation and composition may help develop creative abilities such
as originality, flexibility and creative fluency, amongst others.
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Um dos notados desafios no ensino-aprendizagem do teatro tem sido o desenvolvimento de habilidades
criativas em uma época em que o ato de copiar vem se tornando um hábito. A distorção do aforismo
atribuído a Lavoisier, pai da química moderna, - “Na natureza, nada se cria, nada se perde tudo se
transforma” - se opõe largamente à trajetória daquele cientista, conhecido por suas criações originais, por
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refutar diversas teorias científicas e elaborar e comprovar teorias que, embora hoje pareçam evidentes,
como a função do oxigênio na respiração ou na composição da água, foram fundamentais para o
desenvolvimento do conhecimento científico.

“Nada se cria, tudo se copia”, na era da internet, toma força em vários campos de atuação, inclusive nos
espaços educacionais, reduzindo as possibilidades do potencial criativo dos indivíduos e refreando
perspectivas do pensamento criativo. Copiar e colar são verbos (in)conscientemente correntes, inclusive,
em espaços de formação e criação artística, nos quais, supostamente, a criatividade teria um papel
imperativo. Não apenas a reflexão teórica é contaminada por essa paródia. Nas práticas teatrais, nota-se,
com frequência, a reprodução de modelos estéticos, de poéticas e de configurações de outros artistas
como soluções de fácil acesso às dificuldades geradas pelos processos criativos.

O combate à reprodução indiscriminada, no sentido de abrir espaço para o desenvolvimento de habilidades
criativas, torna-se, portanto, um dos focos principais do ensino das artes, em particular, do ensino de
teatro.

As reflexões desenvolvidas neste trabalho situam-se em torno de práticas teatrais voltadas para o
desenvolvimento do potencial criativo a partir da corporeidade, amparadas especificamente pelas
experiências de ensino-aprendizagem da mímica corporal dramática (MCD) de Etienne Decroux na
formação teatral.

Concluí minha formação básica na mímica corporal dramática em 1998, na École de Mime Corporel
Dramatique de Londres (atual Ange Fou International Mime School), dirigida por Steven Wasson e Corinne
Soum, últimos assistentes de Etienne Decroux. Desde então, tenho me dedicado ao ensino-aprendizagem
da técnica em diversos contextos e à pesquisa e experimentação cênica com a MCD, em espetáculos de
mímica corporal ou em colaboração com artistas que se utilizam de diferentes sistemas de criação.

Ao longo deste período, tenho observado, particularmente no trabalho corporal com estudantes de teatro,
as grandes dificuldades de desenvolvimento de habilidades criativas e algumas soluções trazidas pela
aprendizagem de princípios e processos de criação cênica com a mímica decrouxiana.

Considerando-se, pois, essas práticas teatrais, nas quais o corpo tem papel preponderante, a questão que
se impõe é: Em que dimensões o ensino-aprendizagem de técnicas artísticas específicas, particularmente
os princípios e processos da MCD, pode facilitar o desenvolvimento de habilidades criativas na formação
teatral

A mímica corporal dramática é um sistema de treinamento e criação voltado para a cena teatral, que
propõe ao artista o conhecimento e autonomia no seu processo criativo, através do domínio da
expressividade corporal.

A Mímica Corporal Dramática (MCD) é um dos diversos estilos de Mímica e não
deve ser confundida com o estilo mais popularmente conhecido, a pantomima,
caracterizado pela eliminação da palavra falada e sua substituição por um gestual
codificado e decifrável. (MASCARENHAS, 2013, p. 130).

Esta distinção entre a MCD e outros estilos, especialmente a pantomima, é de fundamental importância
quando se compreende a técnica na dimensão da autonomia da criação artística, das infinitas
possibilidades de criação a partir da apreensão dos seus princípios básicos e da desvinculação da
reprodução de códigos corporais preestabelecidos.

Apesar da formalização rigorosa da técnica, a mímica decrouxiana se caracteriza pela abertura de
conhecimento do artista com relação ao seu corpo cênico e pela ampliação dos espaços de expressividades
de sua corporeidade, em diversos níveis de criação. O principal objetivo do trabalho corporal na técnica é
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traduzido pelo desejo de Etienne Decroux de “tornar visível o invisível” (DECROUX, 2003, p. 200), de
possibilitar a expressão do pensamento, daquilo que se passa no interior do sujeito, através da sua
corporeidade colocada no risco do quase desequilíbrio, no esforço físico, no conflito corporal. A pesquisa
desenvolvida por Etienne Decroux volta-se para a centralidade do corpo no processo criativo, não como
ilustração da palavra, mas como veículo de expressão do mundo interior, de realidades escondidas:

O pensamento, desprovido de peso, ignora o equilíbrio precário. Esquecendo-se dos objetos que lançou no
ar, estes esperarão que ele [o pensamento] os retome. No final de seu percurso, ele fica em uma ponta;
daí, reconsidera o caminho percorrido e, sempre na ponta, adormece. O corpo que o admira gostaria de
imitá-lo: não parar quando ele continua, não continuar quando ele pára, hesitar apenas quando ele hesita,
terminar a frase quando ele quiser terminá-la. (DECROUX, 1994, p. 94)

Criada em um período histórico de grande diversidade artística (SOUM, 2009), a MCD se estabeleceu como
técnica e sistema, sendo estruturada com grande rigor metodológico e preocupação com os aspectos de
ensino-aprendizagem. Assim, como portas de entrada para o conhecimento da mímica decrouxiana,
encontram-se duas disciplinas básicas voltadas para a aprendizagem dos princípios técnicos e do estilo
decrouxiano – técnica e repertório – e duas direcionadas para a aplicação desses princípios de modo
autoral - improvisação e composição.

Embora estejam presentes nas práticas teatrais, os termos improvisação e composição, na MCD,
aproximam-se muito mais de definições e processos da linguagem musical. Em diversas ocasiões, Etienne
Decroux defende a associação entre o corpo mímico e o instrumento musical, propondo que o ator tenha o
mesmo tipo de domínio em seu processo e produção artística que um músico tem com seu instrumento.

O músico não faz o que lhe dá na telha. Ele pode dar um relatório detalhado de tudo o que faz. Um músico
é um contador. E mesmo assim, com esse espírito geométrico, essa mente de contador, o que aconteceu
Toda a história da música! (DECROUX, 2008, p. 234).

Sabe-se que o estudo da improvisação é largamente utilizado no ensino de teatro, notadamente a partir
dos estudos da americana Viola Spolin e da publicação do livro Improvisação para o Teatro na década de
60. O trabalho de Spolin possibilitou a difusão de diretrizes para que os atores pudessem desenvolver o
seu trabalho criativo a partir de escolhas e soluções obtidas através de exercícios, nos quais as
descobertas se dão no momento mesmo em que as ações se realizam, sem planejamento prévio, sem
saber o que vai acontecer em seguida. Conhecendo as regras do jogo, o ator cria o seu próprio percurso,
na relação com o espaço, um objeto, outro jogador, utilizando-se de sua intuição, conhecimento,
espontaneidade. No espaço do jogo, vão sendo construídas habilidades criativas e técnicas e apresentados
princípios teatrais fundamentais para o conhecimento desta arte. A atenção volta-se para a resolução de
problemas ou situações específicas, nas quais o ator aprende a lidar com aspectos como foco,
concentração, fisicalização, etc.

Embora estes elementos estejam presentes também nas improvisações com a MCD, a associação com a
música traz outro elemento subjacente. Enquanto lida com as questões temáticas e situacionais da
proposta de improvisação e aprende a importância do foco e objetivos nos exercícios, o mímico também
deve estar atento à aplicação da técnica estudada. A preocupação com a aplicação técnica é, neste caso,
tão importante quanto a tarefa improvisacional, assim como na música. “O músico quando improvisa,
sendo possuidor de grande fluência técnica e teórica, tem necessidade de antecipar o momento seguinte”.
(SILVA, 2008)

Assim também se dá a improvisação na mímica corporal. Os exercícios de improvisação ganham contornos
específicos, em virtude das próprias diretrizes da técnica, girando em torno de limites espaciais ou
situacionais, ou com a proposição de imagens, com temas definidos e, em geral, com orientações técnicas
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claras com relação à textura do movimento que se deseja explorar. As descobertas se dão igualmente pela
intuição e pelas escolhas de ações, movimentos, atitudes e princípios técnicos na exploração do próprio
exercício. Sendo assim, as improvisações na MCD configuram-se como um espaço laboratorial de aplicação
dos princípios e procedimentos técnicos, definindo-se, metodologicamente, como um lugar de
experimentação da técnica nas situações propostas.

Por outro lado, a composição na MCD também se associa a procedimentos da música, propondo a criação
de partituras corporais, registros sequenciais de movimentos que, uma vez determinados em sua
configuração final, poderão ser executadas também por outras pessoas. Os exercícios de composição
permitem uma exploração mais livre das ações a serem criadas e têm como ponto de partida um
movimento ou um gesto, imagens diversas, trechos de poemas ou canções ou qualquer outro motivo
deflagrador. A infinidade de opções para deflagração do processo composicional é também geradora de
inúmeras possibilidades de caminhos a serem seguidos, de seleções a serem feitas e de infinitas
perspectivas de ordenação e configuração. No processo de composição, são convocadas as habilidades
treinadas pela improvisação, alinhadas pela necessidade de memória, seleção e configuração.

O processo deflagrador depende, em primeira instância, da faculdade da imaginação, como mola e motor.
Como indica Bachelard (1989, p.17) “A imaginação, não é, como sugere a etimologia, a faculdade de
formar imagens da realidade; ela é a faculdade de formar imagens que ultrapassam a realidade, que
cantam a realidade”. Assim, pela imaginação são escolhidos os pontos de apoio do processo criativo que
podem ser direcionados pelos exercícios propostos, que também podem ser treinados nos exercícios de
improvisação e composição pela via corporal.

O enquadramento didático dos exercícios de improvisação e composição na MCD permite o
estabelecimento de processos criativos autorais que alimentam o pensamento criativo através do
desenvolvimento de habilidades criativas e provocação da imaginação, em espaços onde técnica e intuição
estão alinhados.

A intuição é sempre tida como sendo uma dotação ou uma força mística possuída
pelos privilegiados somente. No entanto, todos nós tivemos momentos em que a
resposta certa "simplesmente surgiu do nada" ou "fizemos a coisa certa sem
pensar". Às vezes em momentos com o este, precipitados por uma crise, perigo
ou choque, a pessoa "normal" transcende os limites daquilo que é familiar,
corajosamente entra na área do desconhecido e libera por alguns minutos o gênio
que tem dentro de si quando a pessoa trabalha além de um plano intelectual
constrito, ela está realmente aberta para aprender. (SPOLIN, 1992, p.4)

Nos exercícios propostos, a intuição tem papel fundamental tanto na escolha de caminhos artísticos
quanto na seleção dos procedimentos técnicos aplicados. Aprende-se a criar na própria experimentação do
processo criativo, pela convocação do pensamento criativo. Alencar e Fleith (2009) indicam que o
pensamento criativo está articulado com as habilidades intelectuais de produção divergente, ou seja, a
produção de respostas alternativas para uma questão dada. Essas habilidades estão presentes, em graus
diferentes, em todas as pessoas, mas podem ser aprimoradas, em condições ambientais favoráveis e
através da estimulação técnica. O desenvolvimento dessas habilidades implica no afastamento de soluções
reproduzidas, levando o sujeito à busca de novos modos de atuação e de respostas diferentes a cada vez.

Dentre os fatores relativos às operações intelectuais que contribuem para o
pensamento criativo, Guilford chama a atenção para as habilidades de fluência,
flexibilidade e originalidade (que são aspectos do pensamento divergente), além
da elaboração, da redefinição e da sensibilidade para problemas. (ALENCAR e
FLEITH, 2009, p. 27).
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A habilidade de gerar um grande número de ideias (fluência), a mudança de estratégias ou de
interpretação (flexibilidade) e a apresentação de soluções incomuns (originalidade) atuam nos processos
de elaboração, nos quais as diferentes camadas de informação se superpõem levando o esboço à sua
organização final. O processo, evidentemente, não segue etapas claramente ordenadas, de modo que são
necessárias também as habilidades de redefinição, como possibilidades de mudança da informação, de
revisões, e a sensibilidade como habilidade de ver problemas nas situações que se apresentam.

Na prática dos exercícios de improvisação e composição corporal, particularmente na abordagem da MCD,
essas habilidades podem ser desenvolvidas do seguinte modo:

• A exploração de limites espaciais ou situacionais concretos, como deslocar-se em uma diagonal no
espaço, permite o exercício da fluência, abrindo espaço para várias ideias de abordagem dos
desafios propostos. Na MCD, encontramos diversos exemplos de exercícios de improvisação nos
quais o limite é apenas de ordem espacial ou com poucas indicações situacionais. Nestes casos, a
pesquisa do artista se volta para diferentes modos de exploração desses limites e tentativa de
afastar-se, em cada experiência, das soluções que já atingiram objetivos artísticos ou técnicos
satisfatórios.

• A flexibilidade do pensamento criativo pode ser alcançada pela exploração constante de inversões,
de provocação de novos modos de abordagem. Assim, no exemplo da improvisação decrouxiana da
leitura do jornal, o objeto age sobre o leitor, sufocando-o, atingindo-o, tocando-o com o peso de
suas notícias. A orientação dessa inversão traduz-se na criação de soluções originais em cada
experimentação.

• A utilização de processos criativos em camadas, nos exercícios composicionais, acrescentando-se
desafios a cada passo, permite a apreensão dos mecanismos de elaboração criativa. Assim, em cada
sessão de composição, quando o objetivo anterior já foi cumprido, o artista é surpreendido com o
acréscimo de mais um desafio. Por exemplo, em uma composição nascida da manipulação de um
objeto qualquer, tendo passado pelo processo de inversão, podem ser incluídos deslocamentos
simultâneos ou mudanças de nível e direção do corpo no espaço, mantendo-se o que já foi
construído.

• Recontextualizar as sequências criadas, alterando-se, por exemplo, a relação no espaço ou
fazendo-as dialogar com outras sequencias, cria espaços de redefinição e sensibilidade. Assim,
reconfigurar partituras finalizadas, alterar a ordem das ações, condicionar sua execução a uma
relação com outras sequencia, ou com uma peça musical, ou outro elemento escolhido permite o
surgimento da consciência criante pelas constantes possibilidades de redefinição da obra
supostamente pronta.

O exercício dessas habilidades se constitui, pois, como um processo contínuo e permanente que pode ser
abordado em qualquer nível de conhecimento técnico, considerando-se o desenvolvimento paulatino do
potencial criativo de cada sujeito diante do seu desafio. A entrada sensível de desafios, de inversões, de
mudanças no percurso, de quebras na rotina de trabalho, de estabelecimento de objetivos claramente
definidos permite a aprendizagem de habilidades e procedimentos criativos que geram soluções originais,
possibilitando o afastamento das soluções reproduzidas e redefinindo o ato de criar como ato de
transformação da matéria, do sujeito, do corpo, do espaço, do outro. O ensino de princípios e
procedimentos da mímica corporal dramática tem apresentado resultados significativos com relação à
busca de soluções criativas em processos artísticos, sugerindo a possibilidade de transposição dessas
habilidades para outras áreas de conhecimento.
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