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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda de forma poética e sistemática a metodologia de criação do 

Arkhétypos Grupo de Teatro da UFRN tomando como referência o processo de criação 

do espetáculo “Revoada” no Brasil e a aplicação dos mesmos procedimentos numa 

pesquisa de Pós-Doutorado realizada na Universidade de Música e Artes Cênicas de 

Viena - Áustria, que culminou na criação do espetáculo “A Conferência dos Pássaros”. 

A partir desta experiência transcultural apoiada na Arte do Encontro e no Teatro-Ritual 

foi sistematizada uma poética cênica que direciona os processos de criação para a 

“magia dos encontros” e para as mitologias pessoais do ator. 

 

Palavras-Chave: Arte do Encontro; Processo de Criação; Teatro-Ritual; Mitologia 

Pessoal. 

 

ABSTRACT 

 

This paper discusses through the way poetic and systematic about the creating 

methodology of Arkhétypos Theatre Group of UFRN taking with reference the creative 

process of the theater play "Revoda" in Brazil and the application of these procedures in 

Postdoctoral research realized at the University of Music and Performing Arts Vienna - 

Austria, which culminated in the creation of the theater play "The Conference of the 

Birds." From this cross-cultural experience supported by the Art of Encounter and 

Theater-Ritual was systematized a scenic poetic that directs the processes of creation to 

the “magic of the meetings” and the personal mythologies of the actor. 

 

Keywords: Arte of Encounter; Process of Creation; Theater-Ritual; Personal 

Mythology. 

 

A Arte do Encontro 



A terminologia “arte do encontro” foi criada por Jerzy Grotowski para falar do encontro 

de humanidades promovido pelo teatro, e o presente trabalho se apropria do termo para 

propor uma “dramaturgia dos encontros”. 

 

O termo “dramaturgia dos encontros” foi cunhado em minha pesquisa de pós-

doutorado1, realizada na Universidade de Música e Artes Cênicas de Viena levando em 

consideração o trabalho de pesquisa desenvolvido pelo Arkhétypos Grupo de Teatro da 

UFRN que está em atividade desde 2010. 

 

O trabalho do Arkhétypos se fundamenta principalmente numa poética corporal, 

desenvolvida a partir de um treinamento psicofísico que tem como base os elementos 

pré-expressivos (BARBA, 2012) e que sempre elege um elemento da natureza como 

mote criativo: terra, água, fogo e ar.  

 

Chamamos este trabalho de poética dos elementos, inspirados por Gaston Bachelard 

(2013) que escreve sobre a imaginação da matéria, passando pela tetralogia dos 

elementos. Assim, buscamos potencializar os diferentes tipos de energia provenientes 

de um processo de criação, sempre tomando como referência um universo simbólico de 

dimensões arquetípicas. 

 

Durante a criação do nosso último espetáculo “Revoada” (2014), nós pudemos 

identificar um novo procedimento de criação que foi sistematizado e re-significado na 

montagem da “Conferência dos Pássaros” (2015) realizada em Viena. Vale salientar que 

em ambos os processos, no Brasil e na Áustria, nós partimos do mesmo mote criativo, o 

conto persa “A Conferência dos Pássaros”, escrito por Farid- Ud-Din Attar no século 

XXIII, e o elemento “ar”. 

 

Pesquisar a “arte do encontro” é promover um encontro do homem consigo mesmo, é 

descobrir a arte que pulsa dentro de nós. De acordo com Jerzy Grotowski: 

 
A essência do teatro é o encontro. O homem que faz um ato de 

autorrevelação é, digamos assim, aquele que estabelece contato com ele 

																																																													
1 Pesquisa “The Art of Encounter: The Conference of the Birds in Vienna” com supervisão da Profª. 
Angelika Hauser-Dellefant e da Profª Ursula Hofrichter - Department of Music and Movementtraining. 



mesmo. Isto é, uma confrontação extrema, sincera, disciplinada, exata e total 

– não simplesmente uma confrontação com seus pensamentos, mas a que 

envolve todo o seu ser, desde seus instintos e seu inconsciente até seu estado 

mais lúcido. (2011, p.44) 

 

No Teatro Laboratório de Grotowski o acontecimento teatral é visto como um ato de 

comunhão e de co-participação entre o ator e o espectador. Neste, o ator cria suas ações 

e estas são resignificadas pelo espectador, que é integrado à encenação e torna-se parte 

constituinte da cena: “O espectador (ou melhor, o participante) recebe certas premissas 

estabelecidas. Graças a elas constrói em sua imaginação o lugar da ação, o seu 

andamento, as suas associações, constrói a própria co-participação etc.” 

(GROTOWSKI, 2007, p. 43). 

 

Há cinco anos venho pesquisando o conceito de “arte do encontro” e tenho buscado 

transportá-lo para a minha prática artística e pedagógica. Desde 2010, quando entrei na 

UFRN e criei o Grupo Arkhétypos de Teatro venho propondo uma prática laboratorial 

que tem como base o jogo ritualístico da cena, também fundamentado por Grotowski: 

 
O teatro era (e permaneceu, mas em um âmbito residual) algo como um ato 

coletivo, um jogo ritual. No ritual não há atores e não há espectadores. Há 

participantes principais (por exemplo, o xamã) e secundários (por exemplo, a 

multidão que observa as ações mágicas do xamã e as acompanha com a 

magia dos gestos, do canto, da dança etc.). (GROTOWSKI, 2007, p. 41). 

  

O “jogo ritual” é um procedimento de criação que também se faz presente na prática 

artística do Grupo Arkhétypos e foi através dele que chegamos à “dramaturgia dos 

encontros”.  O “jogo ritual” situa-se entre o “jogo dramático” e o “jogo teatral”, pois ele 

trabalha numa perspectiva de jogo que parte do encontro do ator consigo mesmo, com o 

seu universo interior, e o coloca numa dimensão liminar, que será compartilhada 

posteriormente com o público. 

 

É neste espaço-tempo liminar2 (TURNER, 1974) que as coisas acontecem, e é neste 

espaço-tempo que o ator faz a total doação de si mesmo. Se o ator não estiver aberto 

																																																													
2 Para Victor Turner: “Os atributos de liminaridade, ou de personae (pessoas) liminares são 
necessariamente ambíguos, uma vez que esta condição e estas pessoas furtam-se ou escapam à rede de 
classificações que normalmente determinam a localização de estados e posições num espaço cultural. As 



para o “jogo ritual” ele não acontece. É uma espécie de transe consciente, pois não se 

perde a consciência de fato, o que há é uma apropriação tão grande da imagem do 

arquétipo que está sendo trabalhado que o ator deixa de seguir a sua lógica convencional 

cotidiana e passa a adotar uma lógica ficcional, uma lógica ancestral, que transcende a 

ideia da personalidade, do eu interior e atinge uma dimensão arquetípica, universal, 

sagrada. 

 

Foi este estado de transe que buscamos alcançar no processo de criação do espetáculo 

“Revoada” (2014) no Brasil: 

 
Essa é uma técnica do “transe” e da integração de todos os poderes psíquicos 

e físicos do ator que emergem dos estratos mais íntimos do seu ser e do seu 

instinto, irrompendo em uma espécie de “transiluminação”. (GROTOWSKI, 

POLASTRELLI, FLASZEN, 2007, p. 106). 

  

Essa mesma metodologia foi utilizada também como base para a minha pesquisa de 

pós-doutorado desenvolvida na Universidade Música e Artes Cênicas de Viena3, 

pesquisa esta que partiu do conceito de “encontro” e se delineou em três momentos 

como veremos a seguir. 

 

Metodologia dos Encontros 

 

Dentro da prática sistematizada pelo Grupo Arkhétypos no Brasil e redimensionada na 

Universidade de Música e Artes Cênicas de Viena, o primeiro “encontro” que acontece 

é o encontro do ator consigo mesmo, com o seu universo interior, com a sua história e 

com os aspectos arquetípicos que serão acionados dentro do respectivo processo. Este 

encontro acontece após a definição do tema da pesquisa e a imersão numa prática 

laboratorial de criação. 

 

																																																																																																																																																																																			
entidades liminares não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as posições atribuídas e ordenadas 
pela lei, pelos costumes, convenções e cerimonial. Seus atributos ambíguos e indeterminados exprimem-
se por uma rica variedade de símbolos, naquelas várias sociedades que ritualizam as transições sociais e 
culturais.” (1974, p.117). 
3 O Grupo de Pesquisa de Viena foi composto por nove performers (entre atores, músicos e bailarinos): 
Anna Adensamer, Christine Sixthofer, Kathleen Gözek, Lara Bogataj, Marco Antonio da Costa, Petra 
Aigner, Emil Kohlmanp, Victoria Morawetz e eu. 



O encontro com o outro é a segunda etapa do processo e muitas vezes ela acontece 

paralelamente ou concomitantemente com a primeira, pois é comum também que ator 

encontre no outro, na substância do outro a resposta complementar da sua busca, da sua 

construção cênica. Num processo como esse o ator atua como uma espécie de 

curandeiro, materializando suas paixões e revelando a sua alma. É como diz Artaud: 

 
 A crença em uma materialidade fluídica da alma é indispensável ao ofício do 

ator. Saber que uma paixão é matéria, que ela está sujeita a flutuações 

plásticas da matéria, dá sobre as paixões um domínio que amplia nossa 

soberania. Alcançar as paixões através de suas forças em vez de considerá-las 

como puras abstrações confere ao ator um domínio que o iguala a um 

verdadeiro curandeiro (ARTAUD, 1993, p. 131) 

 

Com base neste princípio, a busca dos atores segue no sentido de encontrar metáforas 

que possam reconectar o homem com os eternos universais, religando-os ao sagrado. 

Adriana Mariz, em seu livro A Ostra e a Pérola: Uma visão antropológica do corpo no 

teatro de pesquisa (2008) traduz bem esta discussão que tem por objetivo re-ligar o 

homem ao aos eternos universais, para ela, esse processo de reconexão do homem com 

a ideia de sagrado passa pela resignificação do corpo e do gesto: “É somente a partir da 

ruptura com o gesto ordinário, usual, que o ator cruza a fronteira em direção a uma 

cultura própria, inventada, original.” (p.208). 

 

Dentro do processo de criação o ator torna-se um canal de manifestação das paixões, 

criando fissuras no tempo e no espaço e permitindo que o inconsciente coletivo se revele 

através dos personagens/arquétipos que se materializam no “jogo ritual”. 

 

Em seu livro Os arquétipos e o inconsciente coletivo (2012) Carl Gustav Jung nos fala 

dos arquétipos, conteúdo do inconsciente coletivo que se revela através de sonhos, 

símbolos e dos mitos: “O arquétipo representa essencialmente um conteúdo 

inconsciente, o qual se modifica através da sua conscientização e percepção, assumindo 

matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta.” 

(JUNG, 2012, p. 14). 

 



A busca por personagens arquetípicos é uma característica deste tipo de processo onde o 

ator entra num “jogo ritual” e passa a criar a partir de si, a partir da sua mitologia 

pessoal. Segundo os pesquisadores David Feinstein e Stanley Krippner: 

 
Os mitos, no sentido que damos ao termo, não são lendas ou falsidades, mas 

modelos através dos quais os seres humanos organizam e codificam suas 

percepções, sentimentos, pensamentos e atitudes. Sua mitologia pessoal 

origina-se dos fundamentos do seu ser, sendo também o reflexo da mitologia 

produzida pela cultura na qual você vive. Todos criamos mitos baseados em 

fontes que se encontram dentro e fora de nós e nós vivemos segundo esses 

mitos. (1992, p.16). 

 

Durante o processo de criação são utilizados também estímulos musicais, e a música 

surge neste caso como elemento agregador que estimula o ator e permite que ele se 

expresse através de uma comunicação não-verbal, situada entre o teatro, a dança e a 

música. Nesta fase de realização dos laboratórios os atores se colocam no “jogo ritual” e 

a partir deste jogo são criadas as cenas e revelados os personagens/arquétipos que serão 

acessados ao longo da pesquisa. Deste encontro nasce a história que será partilhada com 

o espectador e daí surge um terceiro encontro, o encontro com o espectador: 

 
(...) o ciclo das associações pessoais do ator pode ser uma coisa e a lógica que 

aparece na percepção do espectador, uma outra. Mas entre essas duas coisas 

diferentes deve existir uma relação real, uma só profunda raiz, mesmo se 

estiver bem escondida. (GROTOWISKI, 2007, p. 233).  

 

O encontro com o público acontece somente nos momentos finais do processo, nos 

ensaios abertos e depois nas apresentações. É nesta fase que nos deparamos com a 

magia propriamente dita, a “magia do encontro”. 

 

O encontro torna-se “mágico” na medida em que transcende a esfera do racional, pois 

ele advém do inconsciente tornado consciente e se propaga até o universo pessoal de 

cada espectador. Neste momento acontece o “grande encontro”, acontece a “mágica” e 

se revela o teatro sagrado. E esses encontros são transformadores, são propulsores, e são 

eles que fomentam a vida da cena, que renovam a energia dos atores e que permitem um 

momento de comunhão no sentido primeiro da palavra, no sentido do teatro sagrado: 



Não basta que essa magia do espetáculo prenda o espectador, ela não o 

aprisionará se não souber onde pegá-lo. Basta de magia casual, de uma poesia 

que não tem mais a ciência para apoiá-la.  No teatro, doravante poesia e 

ciência devem identificar-se. Toda emoção tem bases orgânicas. É cultivando 

sua emoção em seu corpo que o ator recarrega a sua densidade voltaica. 

Saber antecipadamente que pontos do corpo é preciso tocar significa jogar o 

espectador nos transes mágicos. É [dessa] espécie preciosa de ciência que a 

poesia no teatro há muito se desacostumou. Conhecer as localizações do 

corpo é, portanto, refazer a cadeia mágica. E com o hieróglifo de uma 

respiração quero reencontrar uma ideia de teatro sagrado. (ARTAUD, 1993, 

p.149-150). 

 

Para Artaud poesia e ciência devem caminhar juntas a fim de fomentar a magia deste 

encontro, essência do teatro. É preciso respirar junto, cultivar a emoção e reconhecer no 

corpo os impulsos que nos conectam a este sagrado. E tanto a montagem do espetáculo 

“Revoada” (2014) no Brasil como a montagem “A Conferência dos Pássaros” (2015) 

realizada na Áustria, buscaram essa “magia”, este encontro com o sagrado. 
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