Edição
Digital

#ApostiLAB - Laboratórios Circenses: 63 práticas autônomas para
criações (versão digital) é um PDF com jogos, exercícios, métodos,
ferramentas e propostas de práticas para criações circenses para ser
trabalhada desde a individualidade e com autonomia. A apostila tem
edição independente e foi produzido e organizado por Artur Faleiros
Neves e tem parceria com FIC - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO
- 4.ª Edição para o sua distribuição online. São oito módulos - que
muitas vezes são transversais entre si: direção/pesquisa, investigação/
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e práticas do #LaboratórioDeCriaçãoCircense (@labdecirco). Pensada
para artistas circenses em processo individuais de criação, pesquisa,
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“Fazer circo no Brasil...uma missão tão impossível quanto real e potente.
O conhecimento adquirido, compartilhado, empírico, tradicional,
mecânico... O sorriso, o riso, o risco, o entretenimento, a diversão,
o conflito, a relação, o desafio, o erro, a evolução, a persistência,
consistência, resistência... O conteúdo, conhecimento e tecnologias
sociais das próximas páginas é um resumo bruto de um “nóis”.
Pra além do @labdecirco, são práticas de nós de toda uma trajetória
“nossa”. É nóis, pra nóis, por nóis. Meu máximo respeito e admiração
ao fazer circense e a quem faz. São registros que compartilho da
sistematização de uma oralidade, de cursos livres, formações, residências,
intercâmbios, treinos compartilhados e trocas líquidas, como é entre nóis.
Quando nos for negado o acesso: Traficar informação. Compartilhar!
Vida longa ao circo brasileiro.
vida longa ao circo latinoamericano.
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INTRODUÇÃO

FONTES - EMPIROGRAFIA E AGRADECIMENTOS
		
Atenção, isso não é uma bibliografia.

Este livreto é um compilado de práticas, métodos, dispositivos,
exercícios, ferramentas e jogos para laboratórios de criações
circenses. São metodologias que apreendi em cursos, aulas, vivências,
residências artísticas e busquei sistematizar por considerar que são
ferramentas valiosas para processos de pesquisa, investigação, criação
e aprimoramento circenses. Todas as propostas desta apostila me foram
passadas pela oralidade e têm uma característica em comum: podem
ser trabalhadas a partir da individualidade e da autonomia na
criação. Apesar de trabalhar desde a individualidade e da autonomia,
esse conhecimento está conectado com os saberes e fazeres coletivos.
A apostila foi pensada para estimular a troca, a autonomia, movimento…

Deixei em cada exercício uma legenda ( ) para que saibam de onde
tirei e quem me passou cada exercício. Em alguns, ainda, deixei
sinalizado
quem me passou e
a pessoa que passou pra pessoa
que me passou. Alguns deixeis mais de um nome, pois recebi a proposta
de diferentes pessoas. Alguns exercícios recebi de diferentes pessoas e
tentei nomear como “fonte”, quem mais me influenciou….Outros tantos
foram reelaborados para atender às demandas do @Labdecirco e da
#ApostiLAB. Uns eu realmente não lembro de onde vieram. Agradeço a
essas pessoas incríveis pela inspiração, informação e companheirismo.
Por que a arte se faz coletivamente. Minhas fontes tem a ver com “nós”.
Tem a ver com ser coletivamente. Com os espaços de trocas. Com a
vivência empírica e a formação das ruas e redes.

Busquei juntar ferramentas que contribuíram com a minha investigação
e desenvolvimento artístico e espero colaborar um pouco com quem
mergulhar nesse caminho. Estes exercícios compõem parte do programa
de atividades do Laboratório de Criação Circense (@LabDeCirco),
projeto que aposta nos ambientes coletivos e compartilhamento de
informações e metodologias para processos criativos. Ela foi pensada
para criações individuais e de forma autônoma. Use, abuse, subverta!
Faça em coletivo! Aproveite como achar melhor! Várias das propostas,
vieram de trabalhos em duplas ou grupos. Adaptei tudo para podermos
trabalhar desde a individualidade.
Agradeço às pessoas que vieram antes de mim e às minhas fontes
(legenda
) profes, “parsas” e amigues que compartilharam comigo.
Indicarei ao decorrer das páginas. Pessoas incríveis que menciono e
agradeço nominalmente por que foram fundamentais na construção
desse projeto e das escolas e escolhas que fiz. Leia as considerações,
reflita sobre o seu momento, conheça os módulos e exercícios, organize
seu trabalho e sempre que puder: compartilhe! A arte, a felicidade
e o conhecimento fazem mais sentido se juntos e compartilhados.
Tá quase acadêmico, mas a linguagem ainda é minha. Nossa. Espero que
desfrutem! Merda e bom trabalho!

O Circo tem por tradição - e por falta de estrutura, investimento e de
compreensão política - processos de formação extremamente difusos
e vinculados à oralidade e à presença física. A nossa formação é uma
bricolagem de conhecimentos que reaproveitamos em uma linha de
formação invisível, mas extremamente potente. Apesar dos escassos
espaços de formação pública no Brasil, nosso conhecimento circula nas
ruas, nas ocupações, nas redes, festivais, eventos, encontros, circulações
e espaços autônomos de formação. Agradeço demais as informações,
estímulos, trocas, aulas, conexões, relações, formação, vivência que tive
nas aulas, treinos, encontros, residências, cursos, espaços, circulações,
festivais, convenções de circo e zonas autônomas temporárias circenses
que vivenciei e, de certa forma, me formaram.
Quando comecei a fazer essa apostila entendi que seria impossível, ou,
pelo menos, antiético, não dizer de onde vieram essas metodologias que
sistematizei para compartilhar. Ao mesmo tempo, seria quase impossível.
As informações, muitas vezes, transbordam essas fontes. Mas, o registro
me permite apresentar o rastro do conhecimento e da história. Agradeço
à inspiração e à autonomia que me inspiraram a construir no fazer e no
criar de cenas e mundos! Minha fonte é o fazer com nós! Minha fonte é
nóis! É essa gente e muito mais!

AGRADECIMENTOS
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Ismael Sindillu, Laura Faleiros, Leticia Vetrano, Luah Marques, Luan
Frenk, Lucas Castelo Branco, Luiza Alves, Marcelo Lujan, Maria Hermeto,
Otavio Fantinato, Pablo Brun, Pablo Perasso, Rafael Vilela, Stefano Bottai,
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS!
Antes de mergulhar na #ApostiLAB, te convido a fazer uma interpretação
sobre o seu momento pessoal de criação. Quando tiver a possibilidade de
compartilhar os processos com outras pessoas, não duvide: compartilhe!
Se joga! Sempre que puder, grave-se e assista. Se programe! Se organize!
Antes de começar, deixo “um par” de perguntas retóricas e te convido a
refletir sobre:
- Em qual momento do teu processo criativo você se encontra? Pesquisa?
Investigação técnica? Organização de repertório?
- É um número? Uma cena curta? Longa? Espetáculo? Intervenção?
- O número já existe? Aprimoramento da obra?...
- Tem uma ideia e está começando a esboçá-la ou a obra já existe ?
- Já tem algum material de pesquisa ou está começando agora?
- Precisa organizar teu repertório? Ou já tem a técnica organizada?
- Precisa levantar material, fortalecer o repertório e “inventário”, técnico
ou artístico? Precisa investigar e descobrir mais coisas?
- Como está a tua relação com a técnica que vai usar?
- Já tem composições e arranjos/sequências montadas?
- O que te inspira, desde fora?
- O que te emociona? O que te fascina?
- O que te inspira, desde dentro? O que te move? O que te faz bem?
- É para sala? Para rua? Espaços alternativos?
- Quem é o seu público?
- Por que circo?
- Que circo é esse que você quer “evocar” na sua criação?
- Quais são as referências?
- Existe uma mensagem? Qual é ela?
- A que época pertence a história / cena / persona?
(década? século..?tem algum tempo específico?)
- É um número? Uma cena? Performance? Espetáculo?
Avancemos juntes. Compartilho com vocês com alegria – depois de
muito suor e horas na cadeira - #ApostiLAB: Práticas autônomas para
criações em Laboratórios Circense.

LEGENDAS DE COMUNICAÇÃO
DA #APOSTILAB

SUMÁRI O

Em diversas propostas será recomendado que se grave, assista, assimile
o trabalho do exercício e que aproveite para atualizar seu inventário e
repertório. Alguns exercícios pedem cronômetro, entre outras pequenas
informações que se repetiriam muitas vezes. Para facilitar vamos trabalhar
com as seguintes legendas na nossa comunicação daqui pra frente!

A #ApostiLAB reúne 63 propostas de práticas organizadas em 8 módulos
com diversas possibilidades, muitas vezes transversais entre si. Optei
por esta organização, mas antes de começar ressalto: não existe uma
ordem para os exercícios e nem mesmo entre os módulos. Mergulhe
e reflita sobre o que mais se adéqua às suas necessidades criativas.
Boa leitura e mãos à obra!

[

] Grave-se! Quando este símbolo aparecer, se programe para
gravar o exercício e poder assistir depois para assimilar a propostas.
Alguns dos exercícios só vão funcionar se tiver uma câmera. Em outros
casos, a câmera é um adicional! Se assistir é um recurso bastante potente
para criar!
[

] Uso de cronômetro ou alarme! Para este exercício você vai
precisar de algum dispositivo que te ajude a controlar o tempo!
[

] Fontes! Seguido do nome de quem me apresentou a proposta!
Cada exercício da #ApostiLAB tentei referenciar.
[

] Atualize seu inventário técnico & repertório artístico!
Quando este símbolo aparecer será uma sugestão de que, após fazer
o exercício, retorne ao exercício A1 para atualizar seu inventário &
repertório de forma progressiva. Algumas propostas vão sugerir que você
busque informações ali e outras vão sugerir que você volte para atualizálo com novidades! Veja o exercício A1 e entenda melhor a proposta de
organização para teu inventário e repertório!
[

] Exercícios complementares.
Quando estas peças aparecerem, vai indicar que algum outro exercício
pode ser complementar ou semelhante! Ou, por algum motivo, pode ser
interessante para misturar metodologias! A letra indicará o módulo e o
número do exercício no respectivo módulo!
[

]

Música! Quando este simbolo aparecer, é uma recomendação
para que, se possível, prepare aparelhos para fazer os exercícios com
música!
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[MÓDULO A]
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Organização e Direcionamento de Pesquisa – para ajudar a
aprofundar na ideia, conceito, história, personagem, cena e organização
de repertórios, inventários e informações.

1.
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A-1. INVENTÁRIO TÉCNICO & REPERTÓRIO ARTÍSTICO
Proyecto Migra – Residências artísticas “ENLACE” e “EUREKA”
Esta proposta pretende colaborar com o registro e a sistematização do
repertório técnico e artístico em processos criativos. Nesta proposta,
vamos tentar organizar as “peças” que ficarão disponíveis para serem
trabalhadas na hora da criação, edição e composição. Como sistematizar
e registrar no caderno movimentos e repertório técnico e artístico? Vamos
chamar de “Inventário Técnico e Repertório Artístico” uma espécie de
“depositório” onde se organizam a técnica, as descobertas e os achados
nos improvisos, exercícios e processos criativos. A ideia é organizar, para
não esquecer, e poder acessar estas informações depois.
Sugiro que aproveite esta organização e retorne quando os exercícios
reverberarem! Em vários momentos vai aparecer um símbolo na legenda,
como uma lembrança para que você volte para o seu inventário /
repertório, ou ainda que você pode se apoiar nele para realizar alguns
exercícios. Em diversos será sugerido que – se possível – retorne a este
exercício ou acesse ele como base de informações. A seguir deixo algumas
dicas para começarmos a pensar a organização do repertório técnico e
artístico. Adapte para como lhe servir melhor ao seu fazer:
• REPERTÓRIO TÉCNICO – Sequências e Família de Truques
Você consegue identificar as “famílias de truques” que você usa?
“ Equilíbrios, rolamentos, giros, anti-spining, cascata etc… Quais são?
Para “editar”, criar e compor sequências é interessante saber com o que
você já pode contar na parte técnica. Qual é a “matéria”?
A sugestão é começar este inventário a partir das “famílias de truques”
e “sequências”. Liste! A proposta é transformar a linguagem técnica em
palavras ou símbolos que te ajudem a lembrar sua pesquisa e sistematizála! Sugiro que comece tentando visualizar estas “famílias de truques”
e aos poucos vá colocando o que lembrar! Se for necessário, visite os
movimentos com o corpo e tome nota! No papel, coloque as “famílias”
que identificar e vá listando, em itens, os truques que pertencem a este
“grupo técnico”. Como nomear os movimentos? Como traduzi-los?
O importante, é gerar chaves que te ajudem a acessar a informação depois!
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Exemplo: Família de truque – Anti Spinningcom 1 clave
Truques de Anti Spinningcom 1 clave
- Anti Spinning entrando em rolamento no braço
- Anti Spinning de 3, 4, 5 e 7 pontas como lançamentos
- Anti Spinning em linhas / planos da knesfera
- Anti Spinning de entrada para ½ giro nas costas
- Anti Spinning interrompido por manipulação a 3/4
- Anti Spinning com etc…
Algumas “famílias de truques” para ajudar a introduzir:
[Malabarismo}: Equilíbrios, rolamentos, siteswaps, giros, rebote etc
[Acrobacias}: equilíbrios, rolamentos, deslocamentos, passagens etc
[Comicidade}: gagues, cascatas, jogos, fisicalidade etc.
Além dos pequenos truques e movimentos… Como traduzir uma
sequência de vários movimentos em poucas palavras? O que é preciso
para conseguir guardar e acessar a informação? Crie uma nova “gaveta”
nesta parte do seu inventário e repertório técnico para nomear e organizar
suas sequências!
Sequências coreográficas: a composição ordenada de truques
e movimentos. Podem ser curtas, longas; não tem duração definida.
Tente dar nomes às sequências. Nomes que te ajudem a recordar a
sequência como um todo. Este nome só você precisa entender! Pode usar
uma ou mais palavras, uma frase, um símbolo… O que te ajudar mais! Ele
só precisa te ajudar a lembrar a que se refere. Se precisar, escreva mais
palavras, forme frases. Exercitar o poder de síntese e decodificação pode
valer ouro! Se precisar, apoie-se em palavras que já usou para explicar
movimentos anteriormente. Crie sua própria linguagem de registro!
Nomeie e liste suas sequências!

3

• REPERTÓRIO ARTÍSTICO E MANIPULAÇÃO DA TÉCNICA

A1

Corpo, Tempo e Espaço na pesquisa, investigação e criação
Além de organizar a técnica circense, vamos ampliar este inventário
para o repertório artístico. Apresento alguns rols de informações com
conceitos que também vamos usar mais adiante e que podem ser úteis
para começara. Aqui, você pode aproveitar para criar guias de direção
para fazer os exercícios, ou registrar o que encontrar o que encontrando
em processo de experimentação e laboratório!
- Fisicalidade / Qualidade de Movimento: Descrever o corpo, a
sensação, a fisicalidade e as qualidades de movimentos encontradas ao
longo dos exercícios e improvisos. Imagens. Palavras. Quais disparadores
te levaram? Quais “registros daquele corpo” você consegue registrar? Ex:
bonecão do posto, corpo-gelatina, criança na beira do rio?
- Tendências Físicas: Quais registros você consegue observar e extrair a
partir da sensação que você tem no corpo e/ou ao assistir-se em vídeos?
Ex: Movimentos a partir do cotovelo, pouca sustentação do equilíbrio,
desequilíbrios diagonais etc….Para além da forma, a que tendia? Quais
são os gestos de movimento?
- Espacialidade: Qual tipo de uso do espaço favorece cada ação, célula,
truque movimento? Se aparecer algo ao longo dos exercícios - ou se já
tiver algo em mente - anote! A cena, personagem, improviso tem algum
jogo com o espaço?
- Deslocamentos: Quais tipos de deslocamento você pode experimentar?
Ou, quais encontrou em exercício… ? Como esta personagem pode de
deslocar em cena? Em Trechos longos; curtos; de um ponto a outro….
Quais são os deslocamentos que precisam ser feitos? Como eles são
feitos? Como podem ser feitos?
- Gesto: Quais “gestos expressivos” apareceram? Ou, quais você pode
testar em laboratório? Gestos da cara, do olho, da boca, nariz, ouvido...
pescoço, mãos, costas, coluna, quadril, pernas… Investigue e tome nota
do que puder te ajudar com a cena. Quais os gestos cotidianos? E os
excêntricos? Grotescos? Coreográficos? Dramáticos?.. Quais podem ser
as “categorias” para ajudar no seu processo? Liste a gestualidade que
encontrar! Dê nomes, descreva!
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- “Técnica poética”: para além da sua técnica - da primeira parte - o
que você pode relacionar de técnica que já foi “hibridizada” com o tema
de pesquisa? Podem ser coisas que surgiram dos improvisos, podem ser
movimentos “manipulados” de forma induzida para harmonizar a técnica
e a criação etc. A criatividade na hora de traduzir pode ajudar a não
deixar a informação se perder. Qual técnica é singular a esta criação em
específico?
- Células / trechos / fragmentos de cena: cada cena tem um jeito
de se desenvolver. Mas, geralmente, quando entramos em processo de
criação, nos deparamos com “pedaços” do que vai vir a ser ...“Células”,
“fragmentos de cenas”, pequenos trechos. Muitas vezes, ao longo dos
exercícios e improvisos podem aparecer pistas maravilhosas para dar
continuidade e desenvolvimento à sua criação. Consegue identificar
quais células já existem na sua obra? Tem a compreensão das partes e
do desenvolvimento de cada uma delas, juntas e separadas? Quais são
suas ações? Causa? Consequência? Desfecho? Se aparecer algo – em
situação de improviso ou de experimentação – que te desperte interesse
como um possível “novo momento” de criação, tente traduzir para cá!
Quais trechos já existem? Como você pode separar o espaço x tempo dos
acontecimentos?
Ruído / Sonoridade: Quais tipos de ruídos – com e/ou sem ritmo –
podem ser usados como material de pesquisa? Sonoridades de gestos,
deslocamentos, movimentos, relação com objetos, espaços, respiração
etc. Sonoridades do corpo, dos objetos, da música etc.
Voz / Texto: A partir dos exercícios e do que você já tem em mente,
quais jogos e recursos da voz aparecem ? É o texto em si? O texto em
off? Texto em cena? Falado para o público? Discurso interno? O jogo com
as palavras? Ritmo? Musicalidade? Quais elementos textuais consegue
elencar? Texto escrito? Improviso?
A partir destes conceitos, e de outros que te surgirem, comece a organizar
o que vamos chamar daqui pra frente de “repertório e inventário
artístico”. Sempre que este item aparecer, será uma sugestão para que
você retome seu inventário após algum exercício para registrar seus
”achados” de pesqisa, criação e investigação!
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A2

A-2. MAPEAMENTO DE EMERGÊNCIAS
Otavio Fantinato

Esta proposta pretende colaborar com a organização de processos
criativos. Para entrar ou se manter em processos de criação. Por onde
começar? Primeiro escrevo? Primeiro improviso? Organizo a técnica?
Crio sequências e rotinas? Ahh! ….. ok! Calma!
(tá, eu sei! É desesperador às vezes! Mas, vamos com calma!
Com tantas coisas para fazer, é normal que a gente se perca às vezes no
caminho...Uma coisa que pode ajudar é colocar atenção sobre o todo.
Fazer o exercício de um “olhar 360º”.
O que você precisa fazer para criar? Comece uma lista. Se pergunte o que
você precisa fazer e organize suas emergências criativas! Deixo alguns
‘itens” que costumam aparecer nos processos criativos para ilustrar…
Concentre-se em perceber suas debilidades, necessidades e emergências
na criação em questão.. Tome consciência e se organize para avançar!
- compor sequência de x movimentos com o objeto x
- Investigar qualidade de movimento x técnica com objeto y
- investigar corpo – ritmo
- investigar figuras possíveis
- Definir sequência das ações da entrada
- Organizar uso da técnica na cena x
- Treinar truque x, técnica y e giro zaz...
- Editar a música para adequá-la ao trecho da cena que….
- Ensaiar o número com a música nova
- Finalizar ajustes do figurino para experimentar….
- Definir momentos de pausa
- (…)
Veja bem! Coloquei alguns pontos que me foram surgindo…
Faça o exercício de olhar para o seu processo e pergunte-se: o que eu
preciso fazer para avançar nesta criação? O que é preciso de trabalho
com o corpo, com a técnica, objeto, conceito, ideia, figurino, cenário etc.
Organize suas emergências e boa sorte!
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A3

A3

A-3. MAPA DAS 64 IDEIAS

Marcelo Lujan / Gonzalo Caraballo

Para fertilizar o campo das ideias e estimular o desencadeamento lógico e
criativo. Uma ótima ferramenta para ajudar a organizar o fluxo de ideias
que podem ser trabalhadas como recursos cênicos. A partir de uma ideia
comece um emaranhado de ideias. A ideia central deve dar origem a
quatro novas ideias. Cada uma delas, outras quatro. E, por fim, cada uma
destas 16 ideias deve estimular mais quatro outras ideias. Cada ideia,
se desdobra em outras quatro conectadas à ela de alguma forma. Ao
todo, na extremidade, contam-se 64 ideias além das outras 16 e das 4 que
surgiram desde a 1ª ideia clocada no papel. (Ver ilustração na próxima
página)
1 ideia > 4 ideias > 16 ideias > 64 ideias
Faça uma avalanche de ideias para depois filtrar o que te serve e orientar
teu processo de criação! Não julgue. Deixe sair da cabeça para o papel
para, depois, olhar mais criticamente e ver o que pode ser aproveitado e
o que pode ser descartado.
Recomendo a prática analógica, com papel e caneta e deixo um modelo
na próxima página para ajudar a organizar um começo! Divirta-se!
O exercício pode ser feito e refeito várias vezes mudando as perspectivas,
palavras chaves e pontos estruturais.
Dicas:
- Tente trabalhar a partir de palavras e conceitos chave;
- Tente não explicar tanto cada ideia;
- se dê mais tempo somente para a ideia central e para as secundárias,
depois, deixe fluir;
- Simplifique o quanto puder;
- Quando terminar, procure combinações entre as palavras, faça uma
leitura do mapa e veja o que pode aproveitar;
- Se preferir fazer digital, tem um site/aplicativo ótimo para ajudar com
esse exercício: https://www.mindmeister.com
G3
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A5

A7

A8

A10
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A4

A-4. ESCRITA AUTOMÁTICA E ININTERRUPTA

Cristiane Sobral

Iara Gueller

Este exercício estimula a prática do pensamento sem a repressão da
autocrítica. Ele busca driblar as barreiras do inconsciente no corpo para
acessar o pensamento criativo.
Escreva ininterruptamente, por 30 minutos, sobre o tema / universo do
seu processo criativo! Coloque um alarme, comece a escrever e só pare
quando o alarme tocar. Quando conheci o exercício me sugeriram 1h30
de escrita automática! Se preferir, dê mais tempo.
Não interrompa as ideias e o pensamento; não se julgue; não deixe a
cabeça interferir no fluxo das mãos de escrever; não censure o pensamento.
Somente escreva e deixe o fluxo de ideias ser despejado no papel. O
importante da proposta é o fluxo de pensamento de forma ininterrupta, e
não um texto limpo e organizado!
Faça o exercício à mão para acessar questões e conflitos, também,
desde o próprio corpo para além do pensamento. Se travar, tente seguir
o pensamento sem questioná-lo neste momento! Apenas escreva. Se o
pensamento “fugir” perceba e “volte para o jogo” o mais rápido possível.
Siga escrevendo. Escreva e pontue o desvio do pensamento, mas não
interrompa a escrita, nem o raciocínio. Siga o fluxo da ponta da caneta
no papel! Escrita “automática” e ininterrupta.
A cabeça crítica, às vezes, poda muitos pensamentos.
Deixe fluir, escreva. :)
Deixe o material decantar algumas horas, ou dias. Retome, leia e faça
marcações para extrair o que puder aproveitar!

A5

A-5. TEMA X TEMÁRIO
Esta proposta pretende colaborar com a estruturação do tema de
desenvolvimento de uma cena e a perspectiva sobre a criação da obra.
Ela leva em consideração a estrutura de história em três atos, a partir de
uma perspectiva do teatro. A proposta é: defina um (ou mais) ponto de
vista para o tema abordado. O “objeto” abordado.
Caso sua criação já tenha um tema, imagine ele como sendo um ”objeto
de estudo”, a perspectiva – ponto de vista e/ou lugar de fala - pela qual
irá abordar o tema. O Desafio desta proposta é definir sobre qual ou quais
perspectiva(s) tua criação observa este objeto! Em uma analogia, o tema
seria o objeto e o temário o ponto de vista pelo qual o objeto está sendo
observado. Se você ainda não tem um tema bem definido, parta de uma
palavra-chave!
A partir do seu tema, ou de uma palavra-chave, defina a perspectiva
pela qual você observará seu “objeto de estudo”, o tema em questão, a
matéria da criação. Você pode fazer este exercício assim, para estruturar
a sua cena em atos e direcionar, ou aproveitar o exercício para levantar
mais material. Neste sentido, para o mesmo “TEMA”, liste pelo menos
10 temários diferentes e alimente seu processo criativo com diversas
possibilidades de pontos de vista sobre o mesmo tema!
Exemplo: Tema: Amor / Temário: O amor pode ser impossível
(também poderia ser: o amor vive até a fome chegar, amor de amizade,
amor à nostalgia do tempo etc)
1º ato – É impossível ser feliz sozinhe
2º ato - É impossível amar a alguém antes de amar a si mesme
3º ato - Como amar, se nem ao menos se pode ….
Proposta A 				Proposta B
Tema: (1)				Tema: (1)
Temário (1)

			

Temários (10)

Atos:
1)
A5
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A6

A7

A9

G3

2)
3)
A4

A3

A10

D6
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A6

A-6. PERFIL INVESTIGATIVO: STALKER DA PERSONAGEM

Cristiane Sobral / Daniela Rocha Rosa

Esta proposta pretende colaborar com o desenvolvimento de “camadas”
mais profundas da história / da personagem. Coisas que muitas vezes
podem não aparecer em cena, mas ajudam a trazer emoções, ações e
reações para a personagem no desenvolvimento da história. Servem para
os exercícios de investigação sobre o material e para você criar / conhecer
a história da sua cena e / ou personagem.
Experimente investigar a vida de sua personagem! Assim como
profissionais que fazem “análise de perfil”, investigações criminais e/ou
trabalhos de campo de detetive que procuram pistas... comece a desenhar
o “perfil” de sua personagem. Você pode se inspirar em diferentes métodos
para este exercício.
Para além da história que pretende contar em cena, investigue (elabore,
crie, escreva...)a história da sua personagem para fora da cena; Onde vive?
O que faz? Tem trabalho? O que sonha? Quais suas manias? Quais seus
traumas? Sua história? Seu nome, idade, endereço….? Musica preferida?
Anseios? ….
Deixo algumas sugestões para abrir os trabalhos:
1) Tenha à mão um bloco de nota para anotar o que você encontrar,
perceber ou elaborar sobre a vida da personagem;
2) Em um mural, coloque fotos, palavras, informações, adjetivos….
3) Faça saídas às ruas e observe. Observe e imite o comportamento
humano. Por imitação e mímese, vá procurar sua personagem nas ruas.

A8
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A3

A10

A7
A8

A-7. SEIS SENTIDOS EM BUSCA DA POESIA E SENSAÇÕES

Cristiane Sobral
Este exercício é um convite para um encontro sensível e poético com o
seu tema de criação. São 5 os sentidos do nosso corpo: visão, audição,
tato, paladar e olfato. Consideremos um 6º sentido, pensando a partir de
uma ‘metafisica’ ou de ‘transcender’ a lógica.
Construa uma frase elaborando sobre as sensações e sentidos do seu tema.
Apresente cheiro, gosto, imagens, sensações físicas, texturas sonoras e
sua poesia / pensamento. Não precisa se preocupar com a ordem dos
sentidos….Assuma a direção! Fique à vontade para pontuar como achar
melhor. Brinde os seis sentidos em uma construção textual.
Ex: “Esta apostila tem cheiro de circo. Vejo as letras pulando da minha
boca em ritmo de fanfarra com piruetas e mortais, enquanto cantarolo
este exercício. Ainda sinto o gosto dos encontros enquanto seguro este
caderno!..” (risos) :)
G3

A5

B1

A-8. FAÇA A MALA DA PERSONAGEM / CENA

Daniela Rosa
Para ajudar a construir o universo de uma cena / personagem, faça as
malas! A mala (e tudo que vai dentro dela) pode, mas não precisa entrar
em cena. Faça ela com tempo. Deixe ela lá alguns dias, semanas…. Meses
(?)...
Quando encontrar alguma coisa, qualquer coisa, que te sugira alguma
conexão com a cena que está criando….. coloca pra dentro! Coloque
tudo que de alguma forma tenha relação com a personagem, história,
ambiente, época, o que seja… Tudo!
As coisas que você colocar na mala não precisam ter uma explicação,
nem sentido. Se vir algo e aquilo te sugerir alguma conexão (mesmo que
inexplicável) com o processo, bota pra dentro. Esta mala poderá ajudar a
olhar para este universo e dar corpo à pesquisa – obra.
A mala também pode ser pensada para uma viagem da personagem.
Pra onde ela estaria indo? Que roupas quer levar? (para frio e
calor?) Que itens não podem faltar? Como ela organiza a mala?
Enfim, viaje! Pire; se inspire e transpire...
A3

A5

A10
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Monte sua tabela com as colunas que achar mais adequadas ao seu
processo neste momento. Ao lado, deixo uma tabela com algumas
sugestões iniciais para você começar! Faça, refaça...Mude as colunas
inclua, remova,….adapte para te servir melhor! Abaixo, explico as colunas
que escolhi, mais ou menos como me foi passado e deixo mais algumas
ideias de camadas / colunas que podem ser legais de ter em vista para
este exercício:
- Célula: célula coreográfica, ação, momento pontual, trecho da cena;
partes que podem ser observadas
- Nome fictício: título imaginário. Pode ser um bom disparador para
jogos e recursos de sensação & imagem.
- Jogo interno: estado de Jogo; sensação imagem; qualidade de
movimento; preenchimento e presença cênica

JOGO / SENSAÇÃO /
IMAGEM
DESENVOLVIMENTO

Esta é uma ferramenta de organização que sincroniza a ordem dos
acontecimentos da cena com outras informações que perpassam a cena.
Faça uma tabela para te ajudar a sincronizar as diferentes camadas
e profundidades do seu repertório na criação com os momentos e
acontecimentos da história! O Quadro de Ações é um método que pode
ser aplicado para trabalhar a dramaturgia e roteirização ou estruturação.
O Quadro organiza diversas camadas que atravessam nossos processos
criativos e obras em cada célula. Cada uma delas deve ter um nome
fictício*, um jogo interno* (ou qualidade de movimento / sensação
imagem), seu respectivo desenvolvimento* (começo, meio e fim) e o
momento da obra com o qual dialoga.

NOME FICTÍCIO

Tato Villanueva

MOMENTO
DO
NÚMERO

A9

A-9. QUADRO DE AÇÕES

CÉLULA

A9

- Desenvolvimento: Começo, meio e fim das ações; Onde começa,
qual o desenvolvimento da ação? Como ela termina? Qual seu arremate
e consequência? Ela traz algum acúmulo, consequência ou impacto para
a cena?
- Momento que corresponde: Entrada, ponto de giro, efeito surpresa,
efeito de abertura, saída, falso final, final etc.
C6
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G4

Outras colunas possíveis para compor a tabela: Técnica;
Ruído / som; Iluminação; Ritmo; Uso do espaço / planos & níveis;
Topografia / trajetória de deslocamento; Gesto; Palavra
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[MÓDULO B]

A-10. “O QUE ACONTECERIA SE….”
Flor Micha – EUREKA
Exercício para dar vazão à criatividade e à loucura. Em busca de caminhos
ilógicos, excêntricos ou outros. A partir da imagem inicial do seu número,
ou de alguma outra imagem da cena, construa um concatenamento
de suposições hipotéticas de forma acumulativa…. Ou seja… As coisas
devem se agravar como causa e consequência em somatória acumulativa
das hipóteses a partir do “se...”. Escreva 15 possibilidades somadas de
“O que aconteceria se...”... deixe a imaginação tomar conta!
Sugira, subverta, desconstrua a lógica….
A partir da frase “o que aconteceria se…” construa hipóteses em cima de
hipóteses com situações pitorescas, cotidianas e excêntricas para gerar
recursos cênicos possíveis para a criação:
Exemplo: Imagem inicial: Pessoa jogando malabares no farol:
O que aconteceria se começasse a chover? O que aconteceria se a chuva
alagasse a rua? O que aconteceria se a pessoa tivessse uma bóia da
natação no figurino? O que aconteceria se….

INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO
Jogos e exercícios para levantar material e caminhos com o corpo
B

1.

Qadrados Investigativos ..………………………………..............….pg 17
Daniel Satin
Ésio Magalhães

2.

20 minutos de improviso & observação ………..….….........……pg20
Laura Faleiros

3.

Níveis de Tensão - interpretação a partir de Lecoq…........…..pg21
Luan Frenk / Tato Villanueva / Daniel Satin

4.

Ensaios com diferentes texturas e qualidades………........…….pg23
Ismael Sindillu

5.

Reta-ponto com Jogo-Ponto…………….……………………........…pg24
Luiza Alves
Jô Ferraz

6.

Ensaio mental….….…..………..….….……………………..........….….pg 25
Emerson Noise

7.

Imitar e Seguir a própria mão……………..…………….........……..pg25
Valentin Flamini

8.

Para uma mesma ação: pensa rápido: 5 desfechos…….........pg 26
Iara Gueller

9.

Audiodescrição e ensaio com subtexto…….……….............……pg26
Maria Hermeto

10.

Ação e Triangulação ..….…………………………………...........……..pg27
Stefano Botai

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
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B1. QUADRADOS INVESTIGATIVOS
Daniel Satin

Ésio Magalhães

Este exercício é um ótimo disparador para encontrar materiais de
criação, informações precisas e valiosas para o repertório artístico.
Trata de investigar sobre diferentes camadas de composição para
decodificar índices, gestos, signos e informações para o inventário e
repertório! O exercício é proposto em 2 etapas! Aproveite para
levantar material; descobrir coisas novas, investigar e encontrar-se
com o que cada quadrado vai te provocar, pedir, oferecer….

B1

Para começar, desenhe seis quadrados no chão conforme as
ilustrações na próxima página (você pode usar fita crepe, giz,
barbante, linhas do chão). Se tiver bastante espaço, recomendo
quadrados de 4m². Cada um dos quadrados terá uma consigna
para investigação. Experimente 5 minutos de vivência em cada um
dos quadrados sugeridos e depois, mais cinco minutos para
experimentar em deslocamento pelos quadrados e a circulação. São
seis quadrados na 1ª etapa e três na 2ª.
Em cada quadrado você deve jogar e investigar sobre a perspectiva
específica daquele espaço. Tente manter toda a sua atenção sobre
as propostas de investigação de cada quadrado. Se for possível,
delimite a área dos quadrados antes. Se seu espaço for limitado, ao
invés de desenhar os quadrados no chão trabalhe com o tempo e
faça a troca a cada cinco minutos;
Mantenha o foco ativo na busca de possibilidades! Foque toda sua
atenção sobre o conceito de cada quadrado. Qando passar de um
quadrado para o outro, atualize as regras do jogo, os estímulos e
siga em investigação.

1ª etapa | Conforme a figura, investigue 5 minutos em cada um dos
“quadrados” (ação / gesto / movimento / música / ruído / palavra) e, depois,
mais 5 minutos em circulação, transitando por eles: (ver página 19)
Total: 35 minutos
B1

AÇÃO

GESTO

MOVIMENTO

PALAVRA

RUÍDO

RITMO E
MUSICALIDADE

2ª etapa | Os quadrados agora se fundem dois a dois, como sugere a
imagem abaixo. Vivencie 5 minutos em cada um destes três novos
“quadrados” isoladamente e depois circule outros cinco minutos pelos
territórios.
Total: 20 minutos

PALAVRA
COM AÇÃO

GESTO
COM RUÍDO

MOVIMENTO COM
MUSICALIDADE /
RITMO

Siga a fundo no exercício. Explore outras possíveis combinações entre as
camadas; Associe Ações e movimentos; gestos e palavras etc e repita a 2ª
etapa com essa nova configuração!
A1
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A3

A4

A5

A7

Veja na próxima página uma breve introdução sobre os quadrados.
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UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE OS QUADRADOS:
Cada quadrado é um espaço de investigação sobre uma “camada”
específica da criação – técnica, corpo, texto, gestualidade, ritmo etc.
Cada uma dessas camadas carregam milhares de informações possíveis
e disponíveis. Tente acessar os jogos que conhece, deixe seu repertório
aparecer e aparecerem coisas novas. Use o que tiver ao seu alcance para
investigar cada uma dessas possibilidades em situação de improviso
e busca ativa! Vamos lá, aos quadrados:

B1

Ação: Pensar a partir de verbos pode ajudar! Realize ações objetivamente.
Pense como sua personagem. Aja. Se possível, tente desdobrar começo,
meio e fim das ações Se permita investigar. Pular, receber, sentir, observar,
respirar, pegar etc…..
Gesto: Coloque sua atenção sobre gestos e expressões faciais.
Comunicar em silêncio com o mínimo possível de movimento corporal
para além do gesto evocado. Explore as possibilidades de expressões
a partir do rosto. Separe, na hora de experimentar, os gestos da face dos
gestos das mãos e outras partes do corpo.
Movimento: A partir do seu repertório, mova-se. Aproveite sua técnica,
qualidades de movimento, sensação & imagem etc. Acesse o repertório
e bagagem que tem. Movimente-se! Experimente formas de se movimentar.
Musica / ritmo: Musicalidade e ritmo. Qais são as possibilidades de
o seu corpo/objetos criarem “musicalização”. Gerar ritmos coordenados.
Sua cena tem som? Quais?
Ruído: Quais ruídos você pode produzir? Com objetos, respiração, voz,
caminhar etc. Como eles podem influenciar na criação?
Palavra: Jogar com as palavras A partir do seu repertório, traga a palavra
para experimentação. Pode ser texto ou subtexto. Pode escolher trabalhar
sobre cada palavra, sobre o ritmo das palavras, sobre texto, monólogo….
Acesse seu repertório e jogue com as palavras. Durante seu tempo neste
quadrado: Fale. Use as palavras!
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B-2. 20 MINUTOS DE IMPROVISO & OBSERVAÇÃO
Laura Faleiros
Esta proposta coloca a criação em situação de improviso e busca estimular
novos jogos, qualidades, erros, soluções, conflitos e possibilidades
para o desenvolvimento das cenas, história e personagem a partir da
imprevisibilidade do improviso. Grave, assista e anote tudo o que conseguir
perceber e traduzir para fixar como material de pesquisa e criação.

B2

De forma autônoma, aproveite a gravação para fazer as duas funções
no exercício: improvisar e assistir. Improvise, se assista e faça a critica!
Trabalhe seu material em situação de improviso. O desafio é estar em
cena durante 20 minutos. Com a ajuda de um alarme, provoque-se a estar
em cena por 20 minutos. Prepare-se. Arrume e perceba o espaço. Arrume
a câmera, a música – caso opte por usar - o alarme; entre em cena e
improvise! Caso esteja trabalhando um espetáculo, opte por uma cena de
até 7 min, para improvisar 20 min!
Entre em cena e improvise. Só pare quando o alarme tocar. Não
abandone! Se possível, busque um fim quando o alarme tocar. Busque
a imprevisibilidade do improviso e permita-se “estar em situação” para
descobrir coisas novas a partir da imprevisibilidade! Se for necessário
pausar, pause. Considere a pausa como parte da cena. Respire com
a personagem. Esteja em cena até o alarme tocar, não abandone! Se
perceber que está se distanciando do seu material, retome o foco o mais
rápido possível. Treinar “voltar para o jogo” também é importante!
Quais estratégias podem ser usadas para improvisar por 20 minutos?
Repetir células? Dilatar o tempo das ações? Experimentar novas
possibilidades? “Abrir portas”? Deixar uma música no repeat? Montar
uma lista de músicas? Trabalhar em silêncio? …?
Se tiver a oportunidade de fazer em dupla, enquanto uma pessoa
improvisa, a outra pessoa deve anotar absolutamente tudo o que
consegue ver, perceber e sentir. Logo em seguida façam uma rodada de
devolutivas e invertam os papéis.
A3

A4

A5

A9
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B-3. NÍVEIS DE TENSÃO: UMA BREVE INTERPRETAÇÃO DE LECOQ

Luan Frenk / Tato Villanueva / Daniel Satin
Método de trabalho sobre o corpo para gerar e interpretar conflitos e cenas
a partir de nuances e tônus corporais. De forma simplificada, resumo como
me chegou por algumas fontes a aplicação de uma das técnicas de Jaques
Lecoq - um dos grandes nomes do teatro físico / mímica. Os “sete níveis de
tensão” é um método que ajuda a pesquisar caminhos de desenvolvimento
físico de conflitos e outras questões sobre o corpo e as artes cênicas. O tema
é bastante complexo. Proponho, não traduzir, mas compilar e organizar
parte das informações para propor como exercício.

B3

Para elucidar, imagine uma corda tensionada (atrelada metaforicamente
à imagem da nossa coluna e ao tônus muscular de sustentação do
corpo). A situação que vamos chamar de “nível de tensão 1” é quando
as duas pontas da corda são seguradas sem nenhuma tensão. Quando
as extremidades tiverem forças em oposição com a máxima tensão, será
o nível de tensão 7. Agora….Imagine o que aconteceria com uma corda
segurada, pelas pontas sem nenhuma tensão – ela é mole e sinuosa.
Com sua tensão máxima permite, por exemplo, que funcione como uma
corda de um instrumento musical, ou uma haste rígida. Continuando
o exercício, agora imagine este efeito em um corpo humano. Imagine
cada nível de tensão entre os extremos da coluna, do 1º ao 7º! A seguir,
deixo uma breve introdução para o que vamos tratar aqui como níveis de
tensão em sua escala de 1 a 7.
Escolha três dos sete níveis de tensão. Faça um ensaio “passando uma
cena como ela está na sua cabeça”. Em seguida, faça três ensaios, cada
um com um dos níveis de tensão escolhidos. Cada ensaio deve ser feito de
forma monótona, com o mesmo nível de tensão muscular do começo ao
fim. Por fim, faça um 5º e último ensaio incorporando os níveis de tensão
em trechos específicos que possam ter despertado teu interesse.
Experimente realizar uma ação em um nível de tensão e, ao final da ação
mudar o nível de tensão. Veja o que pode acontecer! Por exemplo: Corpo
Tenso tomar um copo d´agua e relaxar. Ou, corpo relaxado, tomar um
copo de água e entrar em nível de tensão 5.

B4
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E2
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NÍVEIS DE TENSÃO
1) Bebê Recém-nascido, corpo exausto, água-viva: Não há tensão no
corpo. Estado de relaxamento total.
2) Relaxado/Descontraído: Relaxado. Casual. Tranquilo. Musculatura
tonificada insuficiente para sustentação total

B3

3) Neutro ou “Econômico”: Objetivo. Eficiente. Funcional. Com
economia de energia. Sem urgência. Nada a mais, nada a menos. Na medida.
Sem questões exteriores ou anteriores. Antes que algo venha a acontecer.
4) Estado de Alerta ou Curiosidade: Olhar atento às coisas.
Tudo gera atenção, intriga, interesse e estimula conexão
5) Suspense / Reativo / Melodrama / Urgente: corpo tenso com
energia concentrada. Reativo e responsivo. A informação é notável e a
reação traz excesso de energia. O corpo reage.
6) Apaixonado / Desespero / Ópera: Tudo é grande, exagerado. Estado
aumentado das coisas. Busca urgente de solução do problema//conflito/
ameaça. Implica maior dimensionalidade e /ou espacialidade nas ações,
triangulações, gestos etc.
7) Cataclisma / Piripaque / Estado de choque: O corpo, de tão tenso,
contrai / retrai. Não consegue se mexer. Estado de choque.
Perguntas de reflexão sobre os níveis de tensão: Qual nível é o
mais “fácil” para minha personagem? O que poderia usar para dialogar
diretamente com a atmosfera/universo da personagem? Que estados
particularmente funcionam melhor para... ? Por que? A cena funcionaria
se fosse realizada em outro tônus? Como os diferentes estados mudam
o significado da cena? Como anda, como para, como descansa….. Como
respira, como comemora, como reclama, como sugere, como pede em
cada nível de tensão.
Organizar as mudanças, acúmulos e contrastes são ótimas pistas para criar
e resolver conflitos, sustentar intrigas e renovar a atenção sobre o material.

22

B-4. ENSAIOS COM DIFERENTES TEXTURAS E QUALIDADES

Ismael Sindillu

Luiza Alves

Este exercício ajuda a “provocar” a matéria de criação em busca de outras
formas, texturas e qualidades. Investigue seu material sob a influência de
qualidades! Material com Forma e Deforma.

B4

B-5. RETA-PONTO E RETA-JOGO

Faça cinco ensaios seguidos da cena com diferentes propostas de
investigação. A cada ensaio jogue com uma “camada investigativa”, que
proponha texturas, jogos, qualidades para interferir em TODA a estrutura
da cena. Por exemplo, um número de malabarismo com uma camada
investigativa de “toques angelicais”. Mesmo que o número não tenha
este tema, quando for trabalhar com esta camada o ensaio deve acentuar
a característica, do começo ao fim, como se fosse uma característica
principal da cena.
Faça um primeiro ensaio para organizar o material como ele estiver
na sua cabeça no dia. Em seguida, faça três ensaios com as “camadas
investigativas”. Faça um último ensaio com um “mix” do que tiver
encontrado. Quando for escolher as camadas investigativas, sugiro que
pense em conceitos ou palavras-chave. Pensar adjetivos (qualidades das
coisas) pode ser um caminho. Texturas, jogos, qualidades de movimento,
qualidades das coisas... Dentre as camadas, escolha pelo menos uma em
harmonia com a sua proposta e uma que suscite alguma contradição
ou desarmonia com o seu tema. Provoque seu material. Saia da zona de
conforto!

Jô Ferraz

Esta proposta cência é um ótimo disparador para criar / descobrir
jogos em experimentação. Um Jogo disparador de jogos. A partir dos
deslocamentos em “reta-ponto” assimile um jogo (brincadeira, estado,
sensação-imagem) para cada vez que começar um novo deslocamento.
Seu deslocamento será como da torre no xadrez que anda o quanto quiser
na direção que vai, mas faz um deslocamento por vez, e pausa. Reta,
ponto. Reta, ponto. Mantenha-se na caminhada “reta-ponto”. Se desloque
de forma livre pelo espaço a partir de infinitas linhas perpendiculares e
paralelas. Ande sempre em linha reta e sempre que for virar, ou desviar
de algo, vire a 90º, 180º, 270º ou 360º. Reta-ponto.

B5

Some às caminhadas, regras e jogos de improviso. A cada mudança de
direção, mude o jogo. Você pode improvisar sobre qual jogo vai aparecer
- quando fizer a “curva” - ou, pode organizar alguns jogos antes caso
isso te ajude a estar em “estado de jogo” e investigação. Surpreenda-se
com deparar-se com um novo jogo e uma nova regra a cada mudança
de direção! Podem ser regras e jogos simples e “bobos”, ou coisas mais
elaboradas e complexas. Todos os caminhos podem gerar recursos cênicos
interessantes!

1º ensaio - Como o corpo lembra do material
2º ensaio - 1ª camada investigativa
3º ensaio - 2ª camada investigativa
4º ensaio - 3ª camada investigativa
5º ensaio - Ensaio final – Aproveitar o que tiver gostado das passagens
anteriores e organizar um mix das diferenças;
Tempo mínimo sugerido: 10 minutos

B1
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B-8. PARA UMA MESMA AÇÃO, PENSA RÁPIDO: 5 DESFECHOS

B-6. ENSAIO MENTAL
Emerson Noise

Diogo Granato

Iara Gueller

Exercício para ajudar a conectar pensamento à obra: presença cênica.
Usando o poder da mente, imagine-se em uma apresentação. Se imagine
entrando em cena e realizando todas as ações, truques e gestos! Acesse
todas as informações que conseguir. Projete o espaço. Projete-se no
espaço. Pense ação por ação; a relação com o público com seu corpo,
espaço. Vivencie a cena na sua imaginação. Ótimo exercício para fazer
antes de entrar em cena. Pode ajudar a refrescar o material na cabeça e
conectar pensamento à obra. Também é ótimo para começar um dia de
exercícios práticos e perceber a cena por outras perspectivas!

B6
B7

B9

B-7. IMITAR E SEGUIR A PRÓPRIA MÃO

Esta proposta pretende ajudar a pensar relações de causa e consequências
das ações / seus desfechos. A partir de uma ação - ou do final de uma cena,
proponha 5 desfechos possíveis. Num primeiro momento, simplesmente
proponha e veja onde consegue chegar. Não julgue. Apenas resolva
o problema do exercício. A emergência muitas vezes joga a favor da
criatividade. Improvise.

B8
B9

Por exemplo: se a ação escolhida é “tirar/desvestir um casaco”, depois de
tirar o casaco você pode: a) dançar com ele; b) lutar com ele; c) dobrar o
casaco; d) vestir de volta; e) colocar no mancebo...
Sugiro 5 a 10 min para elaborar e fechar o exercício. Todo desfecho pode
gerar uma nova possibilidade de entendimento!

Valentin Flamini
Proposta de exercício para descobrir novos corpos, imagens e fisicalidades!
Por pelo menos 5 minutos, imite e siga a sua mão! Imagine como se a sua mão
fosse um “boneco de vodu” seu. Como se ela controlasse seu espírito. Tudo
que ela faz acontece com você também. Se ela sobe, você sobe. Se ela desce,
você desce. Se abre, abre. Se fecha, fecha. Tente encontrar um equilíbrio entre
o que é você e sua mão em algo que possa se chamar “neutro” para entender
os contrastes entre abrir, fechar, subir e descer. Explore os movimentos
possíveis para sua mão te controlar pelo espaço nos eixos do seu corpo.
Na perspectiva de que “sua mão te controla” … O que aconteceria com o
seu corpo, se sua mão mexer só os dedos de forma combinada? E os dedos
de forma isolada? Experimente todas as articulações e possibilidades de
movimentos da sua mão e brinque com imitá-la com o corpo todo, ou
parte dele. A depender dos comandos da sua mão! ;)

A3

B3

B4

B10

B-9. ÁUDIO DESCRIÇÃO E ENSAIO COM SUBTEXTO
Maria Hermeto
Para ajudar a ajustar e dimensionar as diferentes importâncias e texturas
que podem ter as informações e comunicações.
Faça uma áudiodescrição do seu número. Apresente-se como se o seu
único recurso disponível fosse o som e tente compartilhar as experiências
e informações do seu trabalho a partir do áudio. Você pode usar a fala,
música, ruídos, silêncios e técnicas de sonoplastia.
Você pode usar um aplicativo para gravação, no celular. Ou, mandar uma
mensagem por whatsapp para alguma testemunha.
Com o áudio, faça um improviso cênico sobre o seu material. Use o áudio
como uma camada de subtexto para a cena. Dialogue com ele em seu
ritmo, ações, narrativa e construção cênica.

B2
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[MÓDULO C ]

B-10. AÇÃO E TRIANGULAÇÃO
Stefano Bottai
Proposta prática de treino e observação sobre o uso da triangulação
em cena. Não encontrei uma definição conceitual precisa sobre o que
é triangulação. Nos Laboratórios, e em outras oportunidades, encontrei
algumas reflexões com colegas que arrisco compartilhar:

B10

Edição, montagem, forma e “deforma”
1.

Composição por consignas…………………….........………….…...pg 29
Otavio Fantinato

2.

Composição por camadas……………………………….........……...pg 30
Tassio Folli / Tomi Soko

3.

Composição de videogame…………………………….……............pg 31
Artur Faleiros

4.

10 segundos de síntese……………………………….……….............pg 33
Otavio Fantinato

5.

Papelitos para organização da Técnica…........………..………...pg 33
Marcelo Lujan

6.

Papelitos para sequenciar dramaturgia e história….......……pg 34

7.

HQ – História em Quadrinhos (Story Board)…………............pg 35
Daniela Rocha Rosa

8.

Uma Letra = Um movimento…………………….........…….……...pg 37
Laura Faleiros

Vale tudo na partitura proposta. Atenção às consequências, desfechos
e possibilidades que se abrem com o exercício!

9.

Movimentos que possam se acelerar………………........…….....pg 38
Luah Marques

Sugestão: experimente diferentes tempos, dinâmicas e reações.
Experimente, também, com objetos reais! Observe os significados gerados
com esta comunicação.

10.

Fixação – 3 ensaios diretos………………………………….......…...pg 38

A triangulação usa o olhar para gerar relações com / entre objetos;
público; coisas; pessoas; assuntos…É um “comentário relacional”
Triangular é fazer uma pontuação gramatical em cena. Quando a
gente “marca” um assunto; a gente sublinha; reforça; interage....
A partir da “triangulação” se estabelecem conexões, “relações”, causas e
consequências.
Existem muitos caminhos e usos possíveis para a triangulação.
Este exercício propõe uma sequência para uma comunicação com
vírgulas, pontos, e entonação nos movimentos, ações e cenas.
Para começar, vamos trabalhar com um objeto imaginário! Defina seu
objeto. Em aproximadamente 3 minutos, elabore um roteiro e trabalhe
a criação. Ensaie para processar as informações.
Sequência proposta de roteiro para o exercício:
1 - Vá até o objeto (imaginário)
2 - Triangule com o público/câmera,
3 - “Pegue” o objeto
4 - Realize uma ação com o objeto
5 - Triangule novamente
6 - Conclusão, arremate ou saída de cena
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CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO:

C
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C-2. COMPOSIÇÃO POR CAMADAS

C-1. COMPOSIÇÃO POR CONSIGNAS

Tassio Folli / Tomi Soko

Otavio Fantinato
Para estimular a criação de sequências e rotinas! Crie uma pequena
composição coreográfica, de até 1 minuto, com seu repertório técnico
considerando as consignas a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C1

1ª parte: Crie uma micro sequência de 5 movimentos - ou escolha uma
que já existe. Se for trabalhar com comicidade, crie uma sequência de
pelo menos três ações, conflitos e soluções. Para malabaristas/ acrobatas
sugiro pensar as técnicas de que mais goste, de diferentes “famílias de
truques”* e misturar elas. Chamaremos de “A” o primeiro movimento, “B”
o segundo e respectivamente C, D e E os que seguem.

Uma ação em nível baixo – no chão ou plano baixo
Uma pausa
Uma repetição
Um movimento espiralado
Um movimento rápido
Um gesto
Um ruído
Uma triangulação
Uso do espaço - relação territorial
Final objetivo / certeiro / perceptivo

C2

2ª parte: Entre A e B e entre C e D faça uma movimentação que traga
deslocamento, mudança de foco, repetição ou algo que contribua com o
dinamismo da sequência. Faça as adaptações que achar necessárias para
harmonizar essa inserções!

Para quem for trabalhar com comicidade, tente usar todas consignas
anteriores e agregue:
•
•
•

Proposta para pensar transições, harmonia entre movimentos,
acentuações rítmicas etc. Trabalhe as transições entre movimentos com
camadas de gestualidade (das mãos e /ou do rosto) e outros movimentos
para manter a relação da cena e sua carga de narrativa na parte técnica.

Um problema / conflito
Uma Solução
Um efeito surpresa

3ª parte: Entre B e C e entre D e E convide a gestualidade da personagem
para compor a sequência de movimentos. Os gestos podem aparecer
entre os movimentos, ou podem influenciar todo o movimento (B, C,
D ou E…). Experimente deixar a gestualidade transformar e adequar a
forma dos seus movimentos.
A - 1º movimento
- Transição parte 2
B - 2º movimento
- Transição parte 3
C - 3º movimento
- Transição parte 2
D - 4º movimento
- Transição parte 3
E – 5º movimento
Como você nomearia esta sequência para poder anotar? Consegue dar
um nome para ela? O que precisa para lembrar?

B1
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C-3. COMPOSIÇÃO DE VIDEOGAME
Artur Faleiros

Vamos lá, 1º passo: Defina as técnicas que vai usar no exercício
e relacione elas aos botões no controle a seguir:

Proposta de investigação sobre a técnica em busca de originalidade.
Escreva códigos de jogos e recrie sua técnica! Acompanhe o passo a passo
e entenda como criar seu controle, movimentos e truques:
1º etapa – A partir das suas “famílias de truques” preferidas, defina os
botões de ação do seu controle (xis, quadrado, bola e triângulo). Cada
botão deve ter referência a uma técnica específica à sua escolha. Exemplo
a partir do malabarismo com bolas:

C3

“Famílias de truques” são blocos em que conseguimos categorizar os
movimentos e técnicas, como: rolamentos, equilíbrios, lançamentos etc.
O seu inventário e repertório pode ajudar bastante neste jogo!

2º passo – Com seu controle, escreva códigos, sem pensar os truques para
depois explorar as combinações possíveis. Os “códigos” são a escrita dos
truques nos jogos de controle remoto: “passwords” e especiais. Depois,
descubra a técnica escrita!Misturar os truques em sua composição é
um ótimo caminho para encontrar movimentações “novas” próprias da
pesquisa!

C3

Para testar, escreva códigos com as seguintes premissas:
Um código curto com botões separados: ___________________________
Apertando mais de um “botão de técnica” junto: ____________________
Misturando direção e técnica: ____________________________________

2º etapa: escreva códigos, e jogue. Segue exemplo de um código para
ilustrar: frente, baixo, quadrado e bola
“frente, baixo, quadrado (equilíbrio) e bola (rolamento)”
A interpretação é livre, mas dá pistas para criar movimentos.
Com os códigos escritos, tente interpretá-los com o corpo. Deixo algumas
leituras possíveis a partir do exemplo:
1) caminho para frente, me aproximo do chão enquanto a bola
rola da minha mão pelo antebraço, até chegar em equilíbrio;
2) minha mão vai pra frente, para baixo, equilibra a bola no pé,
e a bola rola do pé e rola pela canela;
3) um movimento em que me desloco na direção diagonal baixa
com a bola, em rolamento, de um equilíbrio para outro…..

31

Outros: ______________________________________________________
_
Se provoque para experimentar códigos com:
a) mais direção que ação e vice-versa;
b) ação e direção trabalharem juntos e/ou separados;
c) apertar mais de um botão de ação ao mesmo tempo;
d) criar “códigos” curtos (frente, x, esquerda);
e) criar “códigos” mais longos (frente, x com quadrado, baixo, bola, cima,
bola, baixo triangulo, esquerda, direita com x , cima, bola..)
f) apertar todos os botões ao mesmo tempo
g) Não esqueça das diagonais (duas setas direcionais juntas)
Use sua criatividade para criar os códigos e depois interpretá-los!
C8

C10

C5
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C-6.

C - 4 . 10 SEGUNDOS DE SÍNTESE

“PAPELITOS” PARA DRAMATURGIA, HISTÓRIA E NARRATIVA

Otavio Fantinato
Proposta de investigação sobre a mescla do repertório técnico e artístico.
Como condensar todas as coisas em 10 segundos.? A partir do seu
inventário & repertório faça uma composição que traga um pouco
de tudo! Faça uma síntese com 10 segundos de duração com todas as
informações que puder condensar. Tente agregar as seguintes consignas
(ou adaptá-las):
a) movimento corporal; b) virtuose; c) gestualidade; d) sonoridade/
ruído; e) mudança de dinâmica/ritmo; f) uso de elementos da cena/
personagem; g) espacialidade / deslocamento

C4
C5

Tempo sugerido de exercício: 10 a 20 minutos

C-5. “PAPELITOS” PARA COMPOSIÇÃO TÉCNICA
Marcelo Lujan

Proposta de trabalho para a organização de repertório e/ou células de
trabalho no desenvolvimento de Personagens, histórias e narrativas.
Este exercício estimula o olhar sobre os fragmentos e os estudos de
possíveis impactos de um sobre o outro, com a construção de diferentes
possibilidades na ordem entre cada ato, fato, trecho, célula, ação, causa
e consequência….
Para começar, faça uma lista com as células, momentos, trechos,
fragmentos e/ou imagens que esboçam ou ajudam a estruturar a sua
criação. Se já tiver começado, recorra ao seu inventário e repertório
artístico. Dê nomes para cada uma dessas “células” e um título que te
ajude a visualizar de forma concreta cada um destes momentos de forma
separada.
Com isso feito, complete os papéis com as informações a seguir e “jogue”
com a ordem para visualizar diferentes possibilidades de composição e
impactos na história.

Faça uma listagem de truques, movimentos e células correográficas que
compõem seu material. Para cada “item”, dê um nome e transponha da
lista para pequenos papéis recortados. Depois, brinque com a ordem para visualizar diferentes composições e impactos possíveis a partir das
diferentes ordens destes trechos.

A possibilidade de mexer com a ordem das células libera outras camadas
na narrativa. Quando a história já está no papel, em ordem (cronológica)
muitas questões sobre a estrutura já se definem. Entenda o exercício no
seu processo e considere quais informações são mais relevantes para
entrar nos papeizinhos.

Sugiro que cada papelzinho tenha:

Cada papelzinho deve ter:

•
Um “título” - nome fictício - Este nome só precisa ser entendido
por você! Talvez ajude a disparar jogos e imagens;
•
Um número de 1 a 10 que represente a dificuldade técnica que
ele representa pra você e/ou o tanto de atenção que ele demanda para ser
executado;
•
Um número de 1 a 10 que identifique o nível energético e/ou
impacto desse trecho para quem assiste.
Ao invés de usar o código de 1 a 10 você também pode usar cores, setas,
símbolos ou alguma legenda que ajude na percepção de diferentes
informações para compor e editar suas sequências!

C6

•
Nome fictício / título do trecho / célula - que te ajude a reconhecer
o momento e criar imagens e jogos internos.
•
Começo / meio / fim (qual a proposta de desenvolvimento deste
trecho? Como ele começa, o que ele propõe, quanto tempo dura? Ele tem
um desfecho? Propõe algo?
•
O que esta ação/etapa/célula gerou/pode gerar na história /
dramaturgia da cena? Pensar as possibilidades de causa e consequência.
Acúmulos. Transformações.
CAUSA? CONSEQUÊNCIA?
1- Começo
2 - Desenvolvimento

C3
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3 - Arremate / conclusão ou desfecho

A9

C3

C7
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C-7. HQ – HISTÓRIA EM QUADRINHOS (STORY BOARD)
Daniela Rocha Rosa
Este exercício é bastante útil para ajudar a concatenar as ações em um
enredo e ajuda a elaborar sobre a ordem dos acontecimentos. O exercício
da História em Quadrinhos também pode ser muito útil para a percepção
de “buracos”, transições, percepção das células no desenvolvimento
das cenas e o concatenamento de acontecimentos. Relações de causa e
consequência. Outro recurso bastante interessante é o pensamento sobre
fotos e momentos que compõem a história! Fortalecer as imagens pode
ajudar a consolidar, também, outros aspectos da criação!

C7

C7

Monte sua HQ! Desenhe em ordem cronológica os momentos, ações,
fragmentos, trechos, “células” da sua cena. O desenho pode ser feito tipo
“Boneco palito”, uma super ilustração ou até mesmo com fotos e “captura
de telas” de vídeos de ensaios e/ou improvisos
Busque entender quais são as “fotos” que compõem sua história. Como
em um gibi, construa uma história em quadrinhos! Procure trabalhar
a sequência das coisas. Considere uma atenção especial para pensar
entrada, deslocamentos, ações, quando pega/solta objetos, e as células
que já consegue visualizar que compõem a criação etc;
A9
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C-8. UMA LETRA = UM MOVIMENTO

C-9. MOVIMENTOS QUE POSSAM SE ACELERAR X10
Luah Marques

Laura Faleiros
Proposta de experimentação de linguagem e construção de códigos para
criar sequências, partituras coreográficas e codificação de linguagem a
partir da relação entre letras e movimentos.
Para cada letra do alfabeto associe um movimento (gesto, truque, ação)
que a represente. Para começar, escreva ao lado das letras o movimento
que irá representá-la.
Você pode aproveitar os exercícios de inventário e repertório para facilitar
a organização dos códigos nesta proposta! A partir deste novo sistema de
códigos escreva:

C8

a) seu nome completo:

Proposta de investigação sobre o movimento com a perspectiva de ter
autocontrole em uma dinâmica corporal intensa. Crie uma coreografia
com 8 movimentos que possam ser acelerados e feitos até 10x mais
rápido. Escolha movimentos simples que não exijam grandes esforços
ou atenção. Este exercício pretende despertar o olhar sobre nuances de
aceleração de movimentos.
Com a sequência de movimentos montada, comece a ensaiar a coreografia.
A cada vez que recomeçar, acelere! Acelere até realizar os movimentos 10x
mais rápido. Toda a sequência, 10x mais rápida.

C9
C10

Sugiro experimentar o exercício somente com o corpo, sem sua técnica
circense, em um primeiro momento. Depois que vivenciar e entender
o exercício, aproveite a inteligência que ele traz para aplicar em outras
sequências e movimentos! Tome cuidado com as articulações! Respeite os
limites do seu corpo!
F5

b) uma palavra (ou mais):

C-10. FIXAÇÃO X ERROS– 3 ENSAIOS DIRETOS
c) uma frase à sua escolha:
A - 					

Para depois de criar as sequências, coreografias e cenas. Para ajudar a
“fixar na memória” e tornar o movimento e o pensamento cada vez mais
íntimos do corpo. Para colaborar com a memória coreográfica e a fixação
da estrutura na memória este exercício propõe a repetição continuada.

N -

B -					O C -					P -

Se sua cena já tem uma música crie uma lista de música com ela e
mais uma outra música que te dê tempo suficiente para se reorganizar,
contrarregrar a cena, respirar e entrar novamente. Deixe esta playlist no
“repeat” e ensaie direto, pelo menos três vezes. Ensaio atrás de ensaio.
Um seguido do outro. Intercalados pelo tempo da música escolhida para
fazer a contrarregragem.

D -					Q E -					R F -					S G -					T H -					U -

Aproveite a energia, o frescor do momento e o que reverbera de um ensaio
em outro. Em todas as passagens, aceite os erros e imprevistos como algo
com o que terá que lidar. Não pause para corrigir. Não reclame consigo.
Não abandone e não “desmonte-se”. Siga a cena – ou a coreografia - até
o final. Aproveite a matéria que nasce ai! O que o erro te proporciona?
Como seguir depois?

I -					V J -					W K -					X L -					Y M -					Z -
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[MÓDULO D]
CORPO: DISPOSITIVO DE LINGUAGEM

1.

Mímese: Corpo - Objeto ………………..………....................…….pg 40
Daniel Satin

2.

Motores: guias de movimento ……...…..………...............………pg 41
Stefano Bottai / Leticia Vetrano

3.

Sensação & Imagem: Gravidades……………..............………….pg 43
Diogo Granato

4.

Mexa-se e traduza o movimento, e vice-versa…...................pg 43
Henrique Lima

D

5.

Fala e Movimentos Interdependentes…..….................……… pg 44
Diogo Granato

6.

Corpo-Palavra……….………………………………..............………...pg 45
Eirca Stoppel

D-1. MÍMESE: CORPO - OBJETO
Daniel Satin
Exercício de investigação a partir da imitação de objetos. A proposta
pretende colaborar com a descoberta de fisicalidades possíveis no estudo
do(s) objeto(s) como possível recurso para influenciar o corpo e a cena.
“Mímesis do objeto“: é um discurso de linguagem essencialmente
pautado na imitação do objeto a partir de suas características: “gestos”,
ruído, ritmo, movimento, qualidades, imagens etc. Ou seja, você imita o
comportamento do objeto! Expresse à semelhança do objeto!
1ª etapa: escolha de 3 a 10 objetos
2ª etapa: coloque-os em movimento e observe como se comportam;
Quais tendências físicas, “tônus muscular”, deslocamentos, qualidades
de movimento etc. Se possível, anote!

D1

3ª etapa: a partir da lógica da imitação reproduza a essência dos objetos
em seu corpo …. Imite os objetos com o seu corpo todo, ou com partes
dele!
4ª etapa: Faça uma composição de cena curta a partir da mímese junto
com uma ação, uma sequência e / ou movimento técnico
Deixe seu corpo se influenciar pela “perspectiva do objeto”. Como ele
pode sugerir dramaturgias? Corpos? Emoções, imagens, movimentos…?
Parta da observação para a imitação. Coloque o objeto em ação, observe
e imite!

B3
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D-2. MOTORES:
GUIAS DE MOVIMENTO E CONSTRUÇÃO SOMÁTICA
Stefano Bottai / Leticia Vetrano
Esta é uma proposta de caminho para a construção do corpo e de outras
características da personagem; suas formas de se movimentar e acúmulos
somáticos que contribuem com o processo de construção e autoimagem
desse corpo. O exercício se apoia em um trabalho a partir de “guias de
movimentos”: partes do corpo que serão disparadores de movimentos e
chamaremos de “motores”.
Defina 3 motores do seu corpo para trabalhar. Você pode escolher por
exemplo: cabeça, orelha, dedos, peito, mão… ou olhos, coração, rim,
pulmão, corrente sanguínea, tíbia… qualquer parte do corpo. Se tiver
alguma pista de uma parte do corpo da sua personagem que tenha
alguma relevância, ótimo! Se não, experimente o exercício e veja o que te
sugere e o que pode te chegar como material! Proponha caminhos sobre
o corpo da sua personagem.

D2

1ª parte: Investigue os três motores. Um de cada vez por 5 minutos cada.
Experimente movimentar-se a partir destes motores. Indague como cada
um deles te proporciona deslocamentos para a frente, pra trás, curvas,
movimentos para se aproximar e distanciar do chão, “como essa parte do
corpo respira”… Investigue as diferentes reações do seu corpo para cada
motor e experimente trabalhar com as intensidades com que ele pode
funcionar. Como é seu funcionamento a 30%? E a 10%? 5, 50, 75, 80, 90,
100%… Qual é a intensidade de melhor funcionamento? O que “sobra” de
movimento quanto está em baixa atividade? Quais registros ficam no seu
corpo ao final de cada experimentação?
2ª parte: Depois de experimentar cada motor separado, experimente os
três motores ligados juntos ao mesmo tempo. Acione um, depois o outro,
e então todos. Eles podem funcionar de forma conectada e/ou dissociada;
complementar ou contraditória. Você pode ter um motor a 50%, outro a
10% e outro a 70%, por exemplo. Ou todos igualmente regulados. Jogue
com as diferentes combinações e possibilidades por pelo menos 10
minutos!
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3ª parte: Desligue os motores e caminhe de forma natural, uma
caminhada cotidiana, sem atenção sobre os motores. Pense em uma
música - melodia, harmonia, música composta ou na letra de alguma
música ou poesia. Essa música vai ser um guia de movimento para os
motores neste próximo passo. Mantenha ela presente internamente
(cante pra dentro, sem vocalizar). Primeiro, e aos poucos, encontre-se
com essa “caminhada natural”, e em seguida, deixe que o ritmo da música
escolhida se incorpore a esta caminhada. Quando o ritmo se estabelecer
na sua caminhada, passe para a 4º parte do exercício.
4ª parte: Por mais 5 minutos, siga a música mentalmente com os
três motores ativos. Mexa-se. Quem passa a dar o estímulo de ritmo e
intensidade dos motores agora é a música. Mantenha a atenção sobre
a música, siga “cantando para dentro” e com ela mantenha os motores
funcionando.
Nas etapas 1, 2 e 4:
•

D2

Coloque um alarme para te ajudar a controlar o tempo;

•
Observe e registre mentalmente a sua respiração e respostas do
corpo ao final de cada experimentação;
•
Experimente diferentes ritmos; intensidades e gradação (%)
de funcionamento dos motores;
•
Trabalhe a potência dos motores no mínimo (um pequeno
resquício de movimento) e ao máximo exagerado (o que seriam 300%
de sua capacidade?) Tome cuidado com os limites, mas visite-os para
conhecer as fronteiras...
Quando terminar, registre a sensação do corpo, do ritmo e da caminhada.
Em poucas palavras, deixe dicas para você se lembrar depois sobre o que
encontrou neste trabalho e, se tiver começado, atualize seu inventário com
caminhadas, corpos, tendências físicas, imagens e sensações que te surgirem.
B5
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A9
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D-3. SENSAÇÃO & IMAGEM:
EXPERIMENTO SOBRE A GRAVIDADE
Diogo Granato

D-5. FALA E MOVIMENTOS CONECTADOS E INTERDEPENDENTES

Diogo Granato

Para investigar sentidos da presença cênica e experimentar um jogo
de Sensação & Imagem vamos trabalhar com a imaginação! Mude as
regras do campo gravitacional! Experimente agir, pensar e se mexer
considerando que a gravidades é outra. Se desloque. Sinta seu peso.
Explore as qualidades de movimento que podem impactar seu corpo em
outras gravidades. Transite de 0 a 100% de intensidade. Considerando
como se 50% fosse a gravidade da Terra.
Experimente pelo menos 5 minutos em cada um dos extremos opostos
das intensidades. Depois, transite no degradê de gravidades. Permita-se
influenciar pelas imagens que te surgirem e apoie-se nelas como jogos
disparadores! Para seguir improvisando você pode, mas não precisa usar
sua técnica diretamente.
Experimente as seguintes gravidades:
•
maior que a da Terra. Tudo pesa! 90% (5min);
•
menor que a da Terra; a leveza e a inércia 15% (5min)
•
Transitar de 0 a 100% livremente (5min)
•
Faça transições com contrastes, como de 20% a 85% de gravidade
de uma vez, por exemplo. (5min)

D3
D4

B3

B4

F2

H10

D-4.
MEXA-SE , TRADUZA O MOVIMENTO NA FALA E VICE-VERSA
Henrique Lima

Proposta de experimentação do uso do recurso do texto em cena. Mexase de forma que seu movimento e sua fala estejam relacionados de forma
interdependente. Enquanto houver movimento deve haver fala. E vice-versa.
Ou tudo se silencia – não há fala e o corpo fica parado – ou o movimento
e a fala se conjugam juntos. Brinque com volumes, intensidades, tempos,
ritmos e repetições das palavras, gestos, movimentos e ruídos de forma
relacionada e íntima: movimento e voz.
O texto e o movimento não precisam necessariamente ter uma conexão de
sentido e conteúdo. Você pode experimentar ambos os caminhos, e outros.
Ao usar as duas “camadas”– texto e movimento – mantendo a relação
de conteúdo entre elas, a tendência é gerar imagens mais literais de
representação. Não se apegue somente à relação combinada entre elas.
O movimento pode estar dissociado do conteúdo do texto e vice-versa.

D5

Experimente ao menos 10 minutos em cada uma das possibilidades
1) texto e movimento em harmonia com conteúdo
2) texto e movimento sem relação direta sobre o conteúdo

Esta proposta ajuda a tomar consciência cênica ao mesmo tempo em que
se explora o corpo cenicamente. Movimente-se de forma sincronizada
com sua fala, que, por sua vez, deve descrever seu movimento. Busque
estimular o raciocínio a partir dos ritmos e caminhos do corpo e também
a partir da fala. Como o movimento pode influenciar no pensamento
e como o pensamento pode influenciar no movimento? Pensar; mover;
sentir; estar presente. Experimente de 10 a 20 minutos desta proposta.
Experimente A e B e, depois, transite entre as propostas. Ao final, perceba
sua respiração e registros corporais gerados!
A) Corpo move e a fala traduz o movimento
B) Fala orienta e explica o movimento para o corpo executá-lo
D5
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[MÓDULO E ]

D-6. CORPO-PALAVRA
Erica Stoppel
Esta proposta visa a trabalhar a comunicação corporal, o poder de síntese
e o descobrimento de palavras-chave que possam ajudar a guiar a criação
Faça uma lista de 12 palavras relacionadas ao seu processo criativo. Para
cada uma delas coloque outras duas palavras relacionadas que ajudem a
explicá-la. A partir desta lista, agora com 36 palavras, escolha uma e faça
uma construção de cena curta para expressá-la. Pode ter começo, meio e
fim planejado ou pode ser um improviso. A ideia é trabalhar a capacidade
de comunicação e de linguagem do corpo na construção de significados.
Se possível, compartilhe com colegas e pergunte: “Esse vídeo quer dizer
uma palavra. Qual palavra você acha que é?” Deixe a pessoa tentar
adivinhar. Aproveite os palpites para ampliar o repertório de palavras do
tema da sua criação!
Para fazer em dupla ou em grupo, vocês podem estipular um tempo
limite ou uma quantidade de tentativas para que a(s) outra(s) pessoa(s)
possa(m) adivinhar ou até que a palavra seja revelada.

D6
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12 __________________________
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)
A3

A6

A7

TEMPO
Dimensões, duração, ritmo e percepção

1.

Faça sua cena em um minuto………………...............…..……….pg 47
Laura Faleiros

2.

Faça uma cena curta durar 20 minutos………...............………pg 47
Laura Faleiros

3.

Improviso de ritmo sobre instrumento musical…................. pg48
Tato Villanueva

4.

Separe os Instrumentos e siga-os …..………...............………… pg 48
Lucas Castelo Branco

5.

Experimentação com Metrônomo.….……..................………… pg 49
Pablo Brun / Letícia Vetrano

6.

5 minutos e percepção do tempo ..…..…..…..................…..…. pg 50
Flor Valleri
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E-1. FAÇA SUA CENA EM UM MINUTO

E-3. IMPROVISO DE RITMO SOBRE UM INSTRUMENTO MUSICAL

Laura Faleiros

Tato Villanueva

Exercício para experimentar diferentes ritmos, corpos e dimensionamento de
tempo para treinar a capacidade de condensar informações e ações em cena.
Adapte sua cena para fazer tudo em um minuto. Como fazer, tudo, em um
minuto? Pense quais são as partes mais importantes e imprescindíveis.
Organize como se fosse fazer um teaser (vídeo promocional) ao vivo. Não
“guarde” o “ouro”. Pode usar um trecho de música ou fazer em silêncio,
como achar melhor.
Organize-se - em 3 minutos - pense as estratégias e comece. Se você
estiver trabalhando uma obra mais longa, não economize! Quais partes
da história são mais relevantes para serem contadadas? Quais as mais
impactantes? Quais as que precisam de mais tempo de preparo? Quais
tem maior potencial de narrativa?
Para garantir o tempo de cena em um minuto, coloque um alarme para
tocar aos 50 segundos. Quando tocar, você vai saber que tem 10 segundo
para fechar a cena!
A9
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E-2. FAÇA UMA CENA CURTA DURAR 20 MINUTOS
Laura Faleiros
A partir de uma cena curta ou um embrião de pesquisa, faça um ensaio
considerando a duração de 20 minutos para que esta cena aconteça.
Diferente a improvisação de 20 minutos, para este exercício você deve
pensar em como fazer a estrutura e material do número (ou fragmento de
cena) dar suporte para que ele aconteça de fato em 20 minutos. Prolongue
e dilate os tempos para ter uma estrutura de começo meio e fim. Dilate
as emoções e sensações. Permita-se entrar mais fundo na sua cena. Faça
um roteiro mental, ou no papel, se organize, coloque um alarme, e se joga!
Caso esteja criando espetáculos ou cenas mais longas, sugiro trabalhar,
nesse exercício, cenas de até 10 minutos.
A9
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Aproveite o ritmo, nuances, intensidades, desenvolvimento e pausas da
música para investigar a mesma coisa no corpo! Se permita influenciar por
um instrumento. Improvise. Mais do que sobre a música, sobre o instrumento.
O movimento deve ser guiado pelo ritmo e intensidade de cada nota musical.
Deixe-se influenciar pelo ritmo e intensidade de cada nota do piano. Cuidado
para não entrar no ritmo e seguir o fluxo da música. Quando o piano fica
em silêncio, o corpo silencia. Quando o piano toca, o corpo se movimenta
ao seu ritmo, intensidade, volume, “cor” etc. Este exercício deve ser feito, se
possível, com uso dos aparelhos / objetos. Escolha uma música, “isole” um
instrumento dela e siga-o em todo seu ritmo e intensidade!
Proposta musical para o exercício, siga o piano!
Beethoven – Allegro di molto e com brio
E4

E5

E-4. SEPARE OS INSTRUMENTOS E SIGA-OS
Lucas Castelo Branco

E3
E4

Para ajudar a mesclar técnica circense e dança! Com a sua técnica à
disposição para jogo, escolha uma música com mais de 3 instrumentos
musicais. Dê o play e escute a música. Assimile o ritmo, separe
mentalmente os instrumentos e busque trabalhar cada um deles como
“guia” de:
1) deslocamento;
2) sua técnica / objeto;
3) mover partes do corpo não usadas na técnica e deslocamento.
Ou seja, cada instrumento vai ter um jogo que vai guiar uma dessas
consignas. Escolha a música, defina o que cada instrumentos vai guiar
e comece. Experimente um instrumento de cada vez e depois comece
a somar um por cima do outro… Lembre-se, não é uma apresentação.
Divirta-se com os jogos. Dance!
E3
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E-5. EXPERIMENTAÇÃO COM METRÔNOMO

E-6. 5 MINUTOS E PERCEPÇÃO DO TEMPO

Pablo Brun / Letícia Vetrano

Flor Valleri

Com a ajuda de um metrônomo, investigue formas de o corpo dar ritmo
para a cena. Permita que o metrônomo dite o ritmo da sua caminhada,
olhar, técnica etc. Procure “metrônomo” no google ou nas lojas de
aplicativos. Tem em vários sites e aplicativos gratuito.

Exercite sua percepção de tempo “interna” para aproximar o tempo
biológico do “tempo de relógio”. Sugiro 5 minutos para o exercício por
acreditar que é um bom tempo para se ter em conta na realização de
cenas circenses. Ajuda também a acalmar a mente para começar alguns
tipos de processos criativos.

Improvise 5 minutos com seu material e repertório em:
1º momento – 60 BPM (5 minutos)
- experimente repetir um mesmo movimento (ou ação);
- experimente diferentes formas de deslocamento no compasso;
- experimente padrões de movimentos técnicos;
- experimente deslocar e complementar os movimentos com gestos
ajudando a ocupar o espaço x tempo do metrônomo.
2º momento – 120 BPM (5 minutos)
- experimente repertir um mesmo movimento (ou ação);
- experimente diferentes formas de deslocamento no compasso;
- experimente padrões de movimentos técnicos;
- experimente deslocar e complementar os movimentos com gestos
ajudando a ocupar o espaço x tempo do metrônomo.

E5

De olhos fechados, tente sentir quanto tempo são 5 minutos. Posicione
um cronometro próximo de você, feche os olhos e vivencie cinco minutos.
Quando achar que deu o tempo, abra os olhos e confira quanto tempo passou.
Experimente concentrar-se no exercício nas primeiras vezes que fizer.
Experimente também permitir atravessar-se pelos pensamentos.
Se distancie da contagem e do controle do tempo, mas não da sua
percepção sobre ele.
Se os tempos estiverem próximos aumente para 10, 15, 20 minutos.

E6

3º momento – ____ BPM (5 minutos)
Improvise 5 minutos em um ritmo de BPM à sua escolha! Você tem
todo o seu corpo e repertório à sua disposição para ocupar o tempo.
Mantenha todas as batidas ocupadas por movimentos.
4º momento –Sem metrônomo (5 minutos) – para concluir o exercício,
em silêncio improvise com os registros corporais que ficaram dos
primeiros três experimentos.
* nem toda batida precisa ter uma ação / passo / movimento.
Mas, sempre que acontecem, é na batida.
E3
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[MÓDULO F ]
ESPAÇO
Sentidos; Direções; Territórios; Sensação & Imagem
1.

Território 2D ……………………….……................…….……………..pg 52
Diogo Granato

2.

Sensação & Imagem - Território 3D e “Nicho”…..............….pg 53
Diogo Granato

3.

Foco, espaço e signos de comunicação…….……...............…...pg 54
Flor Valleri

4.

Mapa de Deslocamentos….………………………...............……… pg 55
Tássio Folli

5.

Mesma sequência, diferentes deslocamentos…….................pg 56
Tassio Folli / Pablo Perasso / Gabi Pariggi

6.

Menor Espaço x Maior Espaço …….………………...............…..pg 57
Diogo Bonito
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F-1. TERRITÓRIO 2D E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO
Diogo Granato
Este exercício propõem a exploração da ocupação do espaço e algumas
possíveis relações, comunicações “dele” / com ele. Proponha-se uma área
de atuação – que vamos tratar aqui como “território”. Traduza e explore
este território cenicamente. Vivencie, jogue com este espaço, crie regras,
experimente…
O desenho do território pode ser baseado no espaço como um todo, ou
pode ser reduzido. Você pode usar linhas e marcas que eventualmente
já existam, ou imaginar.. Pode ser um círculo, um quadrado, triângulo,
qualquer figura no chão. Imagine este território e explore ao máximo
possível a espacialidade que ele te propõe. Explore os limites, margens,
formas de ocupação, estratégias e ferramentas que esse território pode
te oferecer e apresentar. O que pode ajudar a criar a noção de espaço /
território?
Aproveite as pistas do espaço como guias de movimento e tente visualizar
as possibilidades de enquadramento (molduras no chão) em que pode
inserir seu corpo, movimentos, ações para dar outro tipo de valor à
informação.
Os territórios 2D também podem ser feitos considerando molduras
verticais. Aproveite as margens, molduras de janelas, portas, beiras,
móveis que ajudem a criar destaques, planos de situação e narrativas
possíveis a partir do uso do espaço.
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F-2. SENSAÇÃO & IMAGEM - TERRITÓRIO 3D
Diogo Granato

Flor Valleri

Proposta de experimentação sobre a espacialidade do corpo e do
espaço com sensação & imagem, para criar ambientes e relações de
preenchimento da presença cênica com o corpo no espaço.
Imagine uma figura 3D (pode ser uma esfera, uma bolha, um cubo,
um paralelepípedo, uma pirâmide, qualquer figura). Agora, defina
sua dimensão e localização no espaço. Você pode usar linhas que
eventualmente já existam – no chão, nas paredes, móveis, teto etc – ou
criar esse espaço na sua imaginação.
Imagine este território preenchido de uma matéria – à sua escolha. Ou
seja, você vai determinar o seu território e uma matéria de preenchimento
para ele. Por exemplo, um cubo cheio de gelatina, ou uma esfera cheia de
óleo de cozinha quente.
Entre neste “território” e explore sua espacialidade para que quem
observe de fora possa ver este território, textura, densidades, qualidades
e assimilar informações cênicas de sensação e imagem.
1.
Pense um formato para o seu território e explore as linhas,
arestas, curvas, quinas e cantos; Pense no desenho desta fígura-território
no chão com sua altura, faces etc
2.
Pense um material de preenchimento para este território
(líquido, semi-liquido, sólido, semi-sólido, gasoso, semi-gasoso…) e deixe
que ele influencie na qualidade de movimento e investigação do corpo no
espaço. Imagine este território como um “recipiente” preenchido de

F2

__________________________________________;
Como é, por exemplo, estar em uma pirâmide preenchida de
gelatina? Ou, num “pote de maionese”? Quais são os limites? Quais
deslocamentos propõe este território? Formato? O que ajuda a traduzir
esse espaço? Quais são seus extremos? Seu centro? Dentro e fora?
Crie jogos e brinque com este espaço. Experimente com e sem música.
Pelo menos 20 minutos de investigação.
B3
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F-3. FOCO, ESPAÇO E SIGNOS DE COMUNICAÇÃO

B4

D1

D3

H10

Este exercício está organizado em duas etapas e pretende provocar uma
comunicação entre corpo e espaço para trabalhar sobre símbolos de
comunicação, em cena, gerados com ações simples a partir do olhar e das
posições da cabeça, coluna e corpo.
Vamos criar uma estrutura de movimentação para, em um segundo
momento, preencher com ações e/ou partitura técnica. O exercício
provoca deslocamento e metamorfoses na estrutura e comunicação do
corpo. Desfrute e busque assimilar as informações!
1ª parte: Comece com o corpo próximo de uma parede. Com o olhar
focado na parede, distancie-se dela. Foque no teto, distancie-se dele.
Foque no chão, distancie-se dele. Foque em outra parede, aproxime-se
dela. Retome, ciclicamente esta partitura. Trabalhe 5 a 10 minutos nessa
movimentação de base até encontrar um padrão e se familiarizar com
ele. Tente padronizar a movimentação de como se distancia/aproxima.
As paredes podem variar, mas padronize o movimento corporal de como
anda, como se aproxima/distancia do chão, teto etc. Veja o que seu corpo
comunica ainda sem outras informações. Você também pode usar uma
câmera como um ponto de aproximação e distanciamento.
Mantenha o jogo de aproximar e distanciar-se sempre a partir do foco.
Com o olhar. Deixe o resto ser consequência disso.
2ª parte: Incluir na movimentação da 1ª parte pelo menos um gesto, uma
ação e um movimento.
F3

CONSIDERAÇÕES: Alguns símbolos que surgem com um olhar sobre
o corpo e possíveis significados na relação dele com o espaço para gerar
e interpretar sentidos.: a) olhar para cima: pode estimular a conexão
com imagens de uma comunicação holística, conexão com o divino,
religiosidade, pensamentos, sonhos; b) “olhar para fora” como uma
busca na relação com o outro; c) olhar para dentro: no campo da
reflexão interna; d) olhar para baixo: estimula a percepção de imagens
de desejos carnais e viscerais; e) Quando me distancio do chão, me
aproximo do céu, e vice-versa.
F6
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F-4. MAPA DE DESLOCAMENTO
Tassio Folli

F-5.
MESMA SEQUÊNCIA / TRUQUE, DIFERENTES DESLOCAMENTOS

Pablo Perasso / Tassio Folli / Gabi Parigi

Para ajudar a construir um equilíbrio de deslocamento e movimentação
em cena e/ou experimentar outros deslocamentos possíveis! Pode ser
feito para uma cena toda ou para um truque ou sequência específica.
Acompanhe o exercício até o final para escolher se vai trabalhar com uma
cena inteira, uma sequência etc.
Movimente-se a partir dos desenhos dos quadros 1 e 2 com suas ações,
sequências etc. Faça os dois trajetos e perceba os impactos na composição.
Aproveite para assimilar sobre seus deslocamentos!
Use o 2º quadro para desenhar uma proposta de deslocamento do seu
corpo em cena. Pense onde vai começar e defina:
1) Lugar de início, “ponto A”;
2) três deslocamentos;
3) três pausas, pontos B, C e D.

Este exercício pretende estimular uma investigação sobre o movimento
técnico. A proposta provoca o olhar sobre como cada movimento reage a
diferentes estímulos de deslocamentos em buscas de novas formas para
os “mesmos” movimentos.
Experimente realizar uma mesma sequência, ou truques, com diferentes
padrões de movimentação. Ou seja, um mesmo movimento em
deslocamento circular, diagonal, espiralado etc.
Experimente para 3 truques, para 3 padrões e para 1 sequência de
movimentos. Se te ajudar, você pode desenhar alguns tipos de movimento
antes de começar o exercício! Inspire-se no exercício anterior para
complementar este jogo e descubra outras formas de fazer os “mesmos”
movimentos!
Os movimentos devem ser realizados no decorrer do trajeto, em
deslocamento. Permita que se deformem!
Experimente, também, aplicar torções a partir da coluna e mudanças
de níveis – alturas e distâncias do chão e do teto – como possíveis
deslocamentos. Explore e deforme a forma da sua técnica!
Para começar, escolha 3 truques, 3 padrões de movimento e 1 pequena
sequência de movimentos e teste eles nos seguintes deslocamentos - e em
outros que considerar!

F4
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[MÓDULO G ]

F-6. MENOR ESPAÇO X MAIOR ESPAÇO
Diogo Bonito
Este exercício pretende ajudar a deformar as formas criadas e investigar
outras corporalidades e espacialidades técnicas!
A partir de uma sequência já criada - com duração de 20 segundos a
3 minutos - realize-a três vezes seguidas. Cada uma delas a partir das
seguintes consignas:
1) Uma vez com tudo muito grande: Todos os movimentos devem ser
grandes e ocupar o máximo de espaço possível; o corpo e o deslocamento
espacial também buscam expandir ao máximo.
2) Uma vez com tudo muito pequeno: Todos os movimentos devem
ser pequenos e ocupar o menor espaço possível para serem realizados.
Gestos e deslocamentos pequenos.
3) Uma vez de “forma cotidiana” com pequenas variações e nuances a
partir das experimentações de Grande e Pequeno.

LINGUAGEM, COMUNICAÇÃO E MATERIAIS
Entre a criação e a produção do projeto e da obra

1.

Release ……………………………………………..............………………pg 59
Gabriel Ruiz / Fora do Eixo / Midia NINJA

2.

Fotonarrativa ……………………………………………..............……. pg 62
Rafael Vilela / Fora do Eixo / Midia NINJA

3.

“Com-Texto Emergente” - 2 x 3min……………..............……… pg 63
Erica Stoppel

4.

Roteiro Audiovisual…………………………………...............……… pg 65
Eduardo Porto / Fora do Eixo / Midia NINJA

5.

Press Kit e Projeto de Venda……..……………...............……… pg 67
Artur Faleiros
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G-1. RELEASE
Artur Faleiros
Reuni aqui algumas informações e dicas sobre a linguagem, estrutura e
redação de um release. Release é um texto base de jornalismo utilizado
para divulgação e produção de projetos culturais e artísticos. A produção
do release pode fortalecer o projeto, a produção e preparação para venda,
editais, festivais etc….
O release geralmente é usado em assessoria de imprensa, acompanhado
de foto e contato. No caso de artistas e grupos circenses - pensando a
produção de espetáculos / números - considero interessante ter um
release base que seja atualizado com o tempo. Crie um documento de
atualização “permanente” e facilite as suas produções futuras na hora de
elaborar “releases efêmeros”, específicos para cada ação.
Considerações sobre a linguagem do release:
- Redação em tempo presente, mesmo considerando ações futuras;
- Narração na 3ª pessoa do singular;
- Linguagem direta;
- Evitar emitir opinião;
- Não adjetivar as coisas de forma comparativa; - Apresentar e pontuar sobre fatos;
- Preferir períodos curtos para dar informações mais precisas;
- Máximo 2 páginas, contando “serviço”. Arial 12, espaçamento 1,5
Na linguagem jornalística de release, uma boa dica é: períodos curtos e
diretos pra facilitar a organização da informação. Se atenha aos fatos,
não precisa criar argumentações ou opinião.
“Release efêmero”: cada evento, projeto, edital vai exigir um release
específico. Isto, principalmente, devido ao LEAD* (1º paragrafo e à nota
de serviço). Mas, você pode facilitar parte deste processo com um release
permanente!

G1

“Release permanente”: um release do projeto que seja redigido de forma
atemporal. Que proponha em seu desenvolvimento uma abordagem sobre
a obra, artista, processo e já tenha pré estruturado o conteúdo. Entenda
o que é o “LEAD” e porque não é possível ter um release permanente
definitivo que atenda a todas as nossas demandas.
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Um release é composto por:
- Título;
- Subtítulo – ou “chamada”;
- LEAD (1º paragrafo);
- Desenvolvimento (2º, 3º, 4º e 5º parágrafos – de 3 a 5 parágrafos);
- Nota de Serviço – ao final do texto em tópicos;
- Citação: frase de alguma pessoa do projeto, entre aspas (opcional).
Confira a seguir algumas informações em ordem, conforme a estrutura
de desenvolvimento do release:

Como fazer um release? (Título)
Na chamada, é interessante ter informações numéricas (chamada)
1º paragrafo (LEAD)*: No primeiro parágrafo deve-se responder
às perguntas base – O que? Quem? Quando? Onde? Como? Quando?
Quanto? Por que? Pra que? Pra quem?. As informações devem ser
precisas e de preferência organizadas de forma separada a cada período
gramatical. Tente conjugar duas ou três informações – as respostas das
perguntas - em um mesmo período. Caso a informação seja extensa, opte
por isolá-la em um período sozinha para facilitar a assimilação por parte
de quem lê. Se a informação for “curta” você pode juntar duas ou três
delas em um mesmo período.
2º, 3º e 4º parágrafos: retomam as informações mais importante do
LEAD e desenvolvem os temas, em ordem de importância. Primeiro o
mais relevante e segue em ordem. Cada parágrafo aborda um subtema
apresentado no LEAD – ou seja: uma das perguntas base. No caso,
pode trazer mais informações sobre a obra, “ambiente criativo”, sobre o
processo, sobre a trajetória da obra, trajetória artística etc. Assim como
no LEAD – quando as informações são curtas, se pode conjugar duas ou
três “respostas” em um único período – se os temas não tiverem muito
desenvolvimento, podem “convidar” desdobramentos temáticos para
ajudar a compor.

G1

Para Artur Faleiros, organizador desta apostila: “Em algumas situações
pode ser legal usar uma frase de alguém em aspas. Acho que aproxima a
gente do público um pouquinho pelo menos...”
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+ Serviço:*
O quê: Nome do evento/projeto
Quando? dd/mm/aa, às 00h00 – ou por quato tempo? Duração?
Onde? Nome do Local - Endereço do Local – Evento, Festival etc...
Quanto? Valor da Entrada: R$ (ou outras informações referentes a quanto)
Para outras informações acesse: (deixar contato ao final - e-mail e/ou telefone).
Ao final do texto a nota de serviço responde em itens as mesmas perguntas
do LEAD. Começar pelo serviço, respondendo as perguntas uma a uma,
pode ajudar basante!
Perguntas que o LEAD/serviço devem responder:
•
•

O que? Quem? Quando? Onde? Como? Quanto? Pra quem?
Por que? Pra que? (“opcionais”)

•
Título: Curto e direto. Objetivo. Conjulga “o que” com mais
alguma informação pertinente. Convidativo. Negrito. Arial, 14. Não maior
que uma linha.
•
Chamada: É o subtítulo. Tente se limitar a uma linha, de folha A4
fonte Arial 12. Itálico. Na chamada é interessante apresentar informações
numéricas e/ou históricas, se for possível, para complementar e dialogar
diretamente com o título.

G-2. FOTONARRATIVA - COMPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
Que tal usar recursos imagéticos para estimular sua criação? Esta
proposta pretende ajudar com estímulos para a investigação cênica e
também gerar materiais para fortalecer a produção do projeto! Aplicar
o conceito de fotonarrativa ou de fotojornalismo à criação e à produção
pode ser bastante potente!
Pense quais são os momentos mais importantes da obra para retratá-los,
e também pensar em fotos que te ajudem a preencher jogos internos para
a criação. Como uma foto pode carregar movimento, intenções, emoções?
Imagine o máximo de “camadas” para expressar as informações sobre
a história, personagem, conflitos, elementos e escolhas estéticas e
componha. Elabore sobre o cenário; a ação; momento; situação; quais
informações podem estar em primeiro, segundo e terceiro plano. Como
contar a história da personagem a partir de narrativas fotográficas?
Esta proposta entende como “camada” informações separadas que podem
se justapôr. Como, por exemplo, um item de cenografia em primeiro
plano, em segundo plano uma ação acontecendo e em terceiro plano uma
paisagem que ajuda a ambientar a cena.
Monte sua Foto! Pense de uma a cinco fotos e componha!

•
“+Serviços” constam no final dos releases. São as respostas das
perguntas do LEAD organizadas em tópicos. Geralmente oferecem canais
de comunicação/contato para “outras informações”.
•
“Olho”: Frase de destaque (que não é o título ou chamada) que
ajuda a “colocar uma lupa” em informações específicas. Geralmente é
indicado pela edição. É uma frase, em destaque, no meio do texto.
G2

G1

•
Citação: frase em aspas de alguma pessoa envolvida no projeto,
matéria, reportagem, evento etc.
A3
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G-3. “COM-TEXTO EMERGENTE”- 2 X 3MIN

Espaço reservado para a 2ª rodada de escrita:
(3 minutos, valendo!)

Erica Stoppel
Este exercício trabalha com a urgência sobre o pensamento. A ideia é
trabalhar sobre o tema de forma enxuta, direta e emergente. A proposta
pretende colaborar com o eixo central da criação e, quem sabe, dar base
para a criação de uma sinopse e guias de direção. Serão duas rodadas de
3 minutos de escrita, uma em seguida da outra para ajudar a organizar a
linha de raciocínio.
Traduza, em 3 minutos, seu processo criativo. Faça em 3 minutos, e refaça,
logo em seguida, outra vez o mesmo exercício em 3 minutos. Coloque um
alarme e, quando tocar, vá para a próxima página. Reprograme o alarme
e recomece o exercício! Aproveite o frescor do pensamento e o que vem
com a urgência de traduzir-se!
Antes de começar, reflita sobre seu processo (não sobre as palavras que
vão compor o texto), concentre-se, ajuste um alarme. Escreva até o alarme
tocar. Não leia o que escreveu entre um exercício e outro. Faça e refaça o
mais direto que puder.
A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9
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Espaço reservado para a 1ª rodada de escrita:
(3 minutos, valendo!)

G3
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G-4. ROTEIRO AUDIOVISUAL
A pré-produção de um vídeo é um passo primordial para um bom resultado
e ajuda muito a organizar a linha do tempo. Existem vários formatos para
se construir um roteiro de vídeo. Destaco aqui um que ajuda a pensar
a linha do tempo e a construção lógica de narrativa e a relação direta
entre cena e vídeo. Isso serve para teasers, formato documentários, cinecirco etc! A partir de três ou mais colunas organize os recursos que serão
usados em cada momento em ordem cronológica!

Minutagem

Imagem

Som

Cena, Texto, Ação,
Emoção, Câmera,
técnica etc

Minutagem: Na primeira coluna, planeje o tempo que cada ação ou
informação tem para ser trabalhada. Expectativa e realidade podem ser
diferentes, mas é importante esboçar para roteirizar.
Imagem: Que imagem está sendo mostrada? Se possível, complemente
com informações sobre a posição da câmera e plano de filmagem. Procure
tutoriais sobre “tipos de planos” e “angulação de câmera”, isso pode
ajudar bastante!
Som: O que está acontecendo a cada momento na camada de som? Os
projetos de audiovisual tem o desafio de sincronizar imagem e som. Além
da música… quais efeitos, falas, textos, texturas e sons aparecem no
vídeo? Quando? Se for usar uma música, vale um estudo minucioso sobre
o gráfico, curvas e momentos da trilha! Procure também sobre “técnica
de folley” para se aprofundar!
Cena, Texto, Ação, Emoção, Câmera, técnica etc: de forma
complementar à imagem e som, o que este trecho do vídeo propõem
mostrar? Qual ação, truque, gesto, ambiente, objeto está em foco? Mostra
parte ou o todo? Que emoção pretende evocar com esta cena? Qual é o
desenvolvimento cênico e/ou técnico? A que leva…?
A construção de narrativa no vídeo, e na cena, é feita pelo que se vê (ou
pelo que se mostra). E também, pelo que vêm depois, logo em seguida. A
sucessão de fatos e o somatório de acontecimentos, imagens, emoções e
ações criam sentidos. Planeje e mãos à obra!
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[MÓDULO H]

G-5. PRESS KIT E PROJETO DE VENDA
Artur Faleiros
Press Kit é o nome dado ao “pacote de imprensa” que se manda no formato
padrão para linguagem de jornalismo e produção cultural. O Projeto de
Venda, é o arquivo que se envia, quando se inicia uma tentativa de venda
do projeto. Ambos, vão trabalhar com informações muito parecidas, mas
com estruturas e linguagens diferentes!
No Press Kit deve ir: release, sinopse, ficha técnica, histórico do espetáculo,
breve currículo (10 a 20 linhas) e, se possível, links de acesso para: fotos
em alta; vídeo na íntegra, teaser, identidade visual etc Crie o documento
e vá organizando com o que já tem. Assim, no mesmo doc você consegue
acessar e compartilhar as informações organizadas.

G5

AQUECIMENTOS E PEQUENOS RITUAIS
Organize quanto tempo você tem/pretende se dedicar ao corpo e em que
você vai trabalhar. Defina qual (ou quais) exercícios vai fazer antes de
começar a se aquecer para se conectar com o seu processo de criação e
com o que for trabalhar em cada dia.

1.

Organize seu treino/ensaio/exercício ……………................…. pg 69

2.

Faça sua playlist e dance ……………………………..............……. pg 69

Para o Press Kit sugiro usar um arquivo permanente no google drive
(google docs) “KIT DE PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO”. Este documento
é um arquivo interno da produção para facilitar a organização das
informações. Geralmente ele é encaminhado para quem já contratou o
serviço da apresentação (e vai precisar divulgar) ou para jornalistas e
veículos de comunicação. Muito provavelmente você vai precisar, a cada
vez, criar uma cópia colocar uma coisa e tirar outra. Mas, se conseguir
deixar este tipo de informação organizada, já é meio caminho andado.

3.

Caleidoscópio ………………………………………..............………... pg 70
Stefano Bottai

4.

Percussão corporal …………………..………..…...............……..…. pg 70

5.

Auto massagem ……………………………………...............….……. pg 71

6.

Calorzinho no corpo ………………………….….................………. pg 71

O projeto de vendas é, geralmente, mais enxuto e “bonito”. Sugiro que use
boas fotos e faça uma diagramação de um PDF (com não muitas páginas,
4 a 10 tá ok). A grosso modo, ele vai acompanhado de orçamento. Deve
ir: sinopse, ficha técnica, um breve histórico do espetáculo / grupo ou
artista. Se possível, coloque link para vídeos na íntegra. Se tiver um vídeo
promocional (teaser), sugiro que use para fazer a aproximação e o contato
inicial. Quem vai comprar gosta de ver imagens e ter acesso ao material.
Um bom material é um adianto para vendas, editais e festivais. Boas
fotos e números ou estáticas são bem vindos!

7.

Alongamento ………………………………………...............……..…. pg 72

8.

Respiração e meditação! ………………….…...............…..………. pg 72

9.

Aromaterapia ……………………...……………..............……………. pg 73

10.

Movimentos circulares das articulações ……................…….. pg 73
Dani Moraes / Gabi Parigi

Dica: monte o PDF completo sem o orçamento pra ter como coringa.
Quando pedirem, o PDF apresenta o projeto e o orçamento vai anexo em
uma planilha à parte.
G1
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H-1. ORGANIZE SEU TREINO/ENSAIO/EXERCÍCIO:
Como você pode organizar seu dia de trabalho? Quanto tempo quer se
dedicar? Quanto tempo tem? Quanto tempo vai investir em “rituais”,
preparar material e aquecimentos? Vai ensaiar? Organizar material?
Treinar? O que você vai / precisa / quer fazer hoje?
Sugiro que defina o programa antes de entrar em ensaio e misture exercícios
de diferentes módulos da apostila para compor o programa de um dia, de
uma semana ou de um período mais longo. É importante registrar e fazer
anotações, se possível, ao final de cada experimento ou dia de trabalho.
Para o trabalho de um dia, esboço uma proposta de cronograma:
Tempo

Atividade
Pequenos Rituais e organização

10 a 30 minutos

Aquecimento

90 a 120 minutos

2 ou 3 exercícios

Uma forma divertida de esvaziar a cabeça antes de entrar nos ensaios
e ativar a energia criativa. Durante três minutos, realize de forma
ininterrupta e concomitante as três ações a seguir – as três ações devem
acontecer ao mesmo tempo:
1) esbracejar (mover os braços de forma aleatória, não coordenada);
2) piscar os olhos de forma ininterrupta;
3) emitir sons / ruídos de forma aleatória, sempre alternando o ritmo
entre os sons. Não vale falar, é para emitir ruídos e gestos sonoros com o
corpo - quebre o ritmo sempre que se estabelecer.

30 a 60 minutos

Alongamento, desmontagem, assistir à
gravação do dia, anotações de observações
sobre material

H-4. PERCUSSÃO NOS OSSOS PARA DESPERTAR

A2

H-2. FAÇA SUA PLAYLIST E DANCE
Monte uma playlist com o tempo de duração que você entende saudável
para seu aquecimento e dance. Dance, mas não “como se não houvesse
amanhã”. Dance para despertar o corpo e busque dar atenção aos
movimentos. Dance. Movimentos circulares e leves ajudam a lubrificar e
despertar as articulações. Quando sua playlist terminar, mãos à obra! Sugiro
de 10 a 20 minutos de aquecimento para depois dar início aos trabalhos.

69

Stefano Bottai

Coloque um alarme e caleidoscopeie-se!

10 a 30 minutos

Trabalhar com programas de uma semana, 15 dias, um mês ou
em módulos pode ajudar no direcionamento do processo. Quanto
tempo por dia/semana/mês consegue se organizar para trabalhar
no projeto? Quanto tempo e com qual frequência vai trabalhar?
Organize-se e divirta-se. Bom trabalho.

H1
H2

H-3. CALEIDOSCÓPIO HUMANO

Com as mãos, dê pequenas batidas em todos os ossos do seu corpo. Sintaos. Percorra todo seu esqueleto! Faça um caminho do crânio aos dedos do
pé, ou vice-versa. Uma geral ajuda o corpo a despertar e reconhecer-se.
Invista de 10 a 20 minutos. Com a ajuda das mãos em concha, fechadas,
fazendo “ok” ou com o uso dos dedos, ou das pontas dos dedos e outros
ossos ou um pedaço de bambu….percorra todo seu esqueleto e faça
esse processo de despertar e reconhecer. Algumas áreas podem pedir
mais força do que outras. Tente produzir o som e a vibração de forma
confortável. É para ser gostoso, zero dor!
O som emitido a partir de leves batidas nos ossos ajudam em um processo
de tomada de consciência corporal, reconhecimento e autoimagem, como
num processo de “ultrassom interno”. As batidas leves nos ossos também
podem contribuir com a calcificação e fortalecimento deles, além de ser
uma ótima forma de despertar o corpo para um dia de trabalho.
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H3
H4

H-5. AUTOMASSAGEM
Automassagem é um carinho e um cuidado que podemos nos dar e que ajuda
o corpo a relaxar. É um ótimo despertar para começar um dia de atividades!
Reserve 10 a 30 minutos para se dar uma automassagem! Você pode ir
instintivamente, buscar vídeos tutoriais sobre o tema e/ou seguir algumas
dicas que deixo aqui:
• Massageie seu pé. Pense em abrir o arco do metatarso e abrir todo o
espaço entre seus dedos. Onde encontrar pontos incômodos, “espalhe”
para estimular a circulação do sangue. Massageie toda a borda e toda a
planta do pé e calcanhar.
• “Bombear” a batata da perna estimula a circulação do sangue para o
pé. Apertar a batata algumas vezes antes de massagear ajuda o sangue a
circular e contribui para o relaxamento da musculatura do pé;
• Massageie sua tíbia e sua coxa. Pense em uma massagem que tenta
“descolar” e deslizar os músculos nos ossos;
• Massageie a parte interna e externa do joelho com mais cuidado e leveza;
• Massageie o contorno da sua crista ilíaca e ísquios;
• Massageie com atenção o esterno, as clavículas e costelas;
• Massageie seu pescoço e sua cervical;
• Massageie seu crânio, maçãs do rosto, maxilar e ATM;
• Massageie seus braços, antebraços e suas mãos. Dê atenção especial à
região dos cotovelos, polegares e punhos;
• Massageie com leveza a borda dos seus olhos, contorno interno e
externo da sobrancelha. Em tempos de uso excessivo de computadores é
um bom relaxamento.

H-6. CALORZINHO NO CORPO:

H5
H6

Com movimento e atrito entre as mãos, gere calor e coloque com uma
pressão bem leve sobre seu corpo. Repita várias vezes passando por seu
crânio, rosto, garganta, nuca, esterno, clavículas, costelas, abdômen,
púbis e lombar. O calor ajudar o sangue a circular e contribui na ativação
e despertar do corpo e presença. A cada vez que gerar calor, aplique-o em
seu corpo e volte a aquecer novamente para trazer este “calorzinho” para
cada pedaço do corpo.
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H-7. ALONGAMENTO
São milhares de caminhos possíveis. Busque ampliar os espaços
das suas articulações para ganhar mais disponibilidade e amplitude nos
movimentos. Conecte a respiração e os movimentos. Não é preciso sofrer!
É importante conseguir manter a respiração nas posturas, posições e
movimentos.
Ao inspirar, ativamos nossa musculatura. Ao expirar, relaxamos
ela. Amplie os espaços entre as articulações aos poucos. Existem várias
formas de se alongar. Experimente:
- alongamentos estáticos – resistência nas figuras;
- alongamentos dinâmicos – passagens e movimentos.
Misture seus conhecimentos e busque sempre mais informações para
trabalhar seu corpo, respiração e consciência corporal. Sinta o que seu
corpo te pede de cuidado e atenção a cada dia quando for entrar em
trabalhos físicos e entenda seus limites.

H-8. RESPIRAÇÃO E MEDITAÇÃO:
Procure instruções de yoga, Tai Chi Chuan e meditações – tem muitas
disponíveis no YouTube - para aprender a observar, trabalhar e controlar
a sua respiração. Ciclos de meditação de 10 minutos concentrando-se na
respiração são úteis para desconectar-se das energias de fora e centrar-se
no trabalho de criação. Procure sobre respirações diferentes e guias de
meditação ou, simplesmente, medite e respire instintivamente.
Deixo aqui duas opções para experimentar em ciclos de respiração:
- inspire 4 tempos; expire em 4 tempos
- inspire 4 tempos, segure 4 tempos em apneia cheia, expire em 4 tempos
e segure a apneia vazia por mais 4 tempos e reinicie o ciclo;
Tente não se apegar aos pensamentos, como um rio, deixe eles apenas
passarem. Esvazie sua cabeça de pensamentos, apenas esteja presente
com seu corpo, tempo e respiração. Vale a pena cronometrar e, quando
terminar, comparar o tempo que durou com quanto você imagina que
ficou em meditação para ajudar a ir dimensionando o passar do tempo.
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H7
H8

H-9. ÓLEOS ESSENCIAIS, ERVAS, INCENSOS E/OU VAPORIZADOR :

ARTUR FALEIROS NEVES

Aproveite os poderes energéticos da aromaterapia! Óleos essenciais, ervas,
incensos podem contribuir com a energização do corpo e do ambiente.
Experimente climatizar seu espaço. Pode experimentar o uso de incensos,
vaporizador com óleos essenciais ou diferentes aplicadores e ervas
aromáticas e medicinais, Alguns óleos podem ser aplicados diretamente
no corpo e suas essências podem trazer estímulos energéticos! Se informe
e experimente!

Artur Faleiros é artista circense, comunicador e produtor cultural.
Formado em Comunicação Social – Relações Públicas pela UNESP,
atua como artista circense desde 2008 e aposta na autogestão de carreiras
e projetos como estratégias de ativação e manutenção do fazer artístico
e da fruição cultural.

H-10. MOVIMENTOS CIRCULARES DAS ARTICULAÇÕES
Dani Moraes / Gabi Parigi
Para um despertar dinâmico do corpo, com leveza, “convide” cada parte
do seu corpo – com foco nas articulações – a mover-se. Reserve de 3 a
5 minutos para cada articulação e busque fazer movimentos circulares
para ajudar a “lubrificar” as articulações e deixar o corpo disponível para
trabalho.

Como artista circulou com apresentações por diversas regiões do
Brasil e pelo Paraguai, Argentina, Uruguai, Itália e França com
participação em dezenas de festivais e residências. Tem um espetáculo
solo (Malabamétrico), é interprete e criador em um espetáculo coletivo
(Amálgama) e, em 2022 dá início à criação de um novo espetáculo.
É também o organizador do @labdecirco e da #ApostiLAB.
Como circense, teve como “linguagem mãe” o malabarismo com formações
complementares em cursos livres de comicidade, dança, teatro, acrobacia
e improviso cênico.

Busque movimentar-se com uma qualidade de movimento “macia” para
este tipo de aquecimento. Evite impactos e proponha ao seu corpo um
despertar em movimento.
Você pode atrelar ao aquecimento os exercícios de sensação & imagem
– entre outros – para ‘brincar’ com os estados e energia do corpo em
“cremosidades”, “corpo que se espreguiça”, “derretimento”, “inércia”,
“desempoeirar o esqueleto” ou qualquer tipo de sensação & imagem que
te permita, com leveza, começar a mover e despertar seu corpo para um
trabalho mais ativo.

H9
H10
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LABORATÓRIO DE CRIAÇÃO CIRCENSE
O @labdecirco funciona como uma residência artística compartilhada
que reúne dezenas de jogos e exercícios individuais e coletivos para
o intercâmbio, investigação e criação de números individuais em
ambientes coletivos. A atividade é pensada para artistas circenses com
obras individuais em desenvolvimento. O programa é organizado para
uma experimentação e criação com intercâmbio e colaboração simbiótica
entre participantes.
Desde 2018 já foram mais de 200 participações de artistas nas 12 edições
do projeto realizadas até 2021 com artistas de todas as regiões do Brasil
e mais de 10 países em intercâmbio e criações.
A partir das experiências na organização do Laboratório de Criação
Circense a sistematização das metodologias se tornou um detonador
para a #ApostiLAB. O mote de “exercícios e práticas autônomas”
circulando como conhecimento livre para fortalecer as criações circenses
e experiências de Laboratório foi combustível suficiente para manter
a #ApostiLAB em fluxos de produção independente ao longo de dois
anos (2020 a 2022) até alcançar parcerias para viabilizar sua realização e
distribuição!
Acompanhe as redes sociais do @labdecirco e a página no site e fique
por dentro das próximas edições e movimentações do projeto.
Acesse e conheça o #LABoratórioDeCriaçãoCircense

Página do LAB no site
www.faleiros.art/lab

75

Página #ApostiLAB no site
www.faleiros.art/apostilab

Insta LAB
@labdecirco

