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Resumo 

 

Este trabalho estabelece elos entre o processo de construção do roteiro do 

documentário “Vozes do Baixo Sul” (em produção para o IRDEB – TVE- BA no qual 

sou atriz e roteirista) e a pesquisa intitulada “Causos Daqui: estudo teórico-prático em 

Performance,  Oralidade e  Histórias de Vida na construção de dramaturgia original 

cênica como proposta pedagógica para a formação vocal do ator-criador”1. Em ambos, 

o processo condutor da criação é a escuta sensível. Trata-se de refletir sobre os modos 

de buscar, de encontrar, de escolher e de criar vínculos entre vozes e falas para tecer 

significados na construção poética. Desta forma o documentário é encarado como um 

primeiro experimento para o levantamento de questões, sugestões e análises dos modos 

de proceder da pesquisa quanto ao ato de escutar e de provocar a fala do outro 

incentivando a expressão e a exposição de si; de gerar temáticas ao interagir na pesquisa 

de campo onde se deram e se darão os procedimentos de coleta de histórias de vida; dos 

aspectos da vocalidade e da oralidade tocando a percepção do autor/ator/criador. 

 

Palavras-chave: oralidade, voz para o ator, dramaturgia original, processo de criação 

cênica, escuta sensível.  

                                                             

1 Pesquisa sendo realizada em estágio de Pós-Doutoramento no IA-UNICAMP com 

supervisão da Prof ª. Dra. Regina Polo Muller. 
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O artista tem sempre uma cisma. E só há um caminho para a cisma de um artista: 

realizá-la. É assim que a minha cisma de artista decidiu investigar a vida... e assim parti 

a tecer caminhos para cumprir minha cisma. 

E o que é e de onde veio mesmo esta cisma de investigar a vida? É que quando 

num certo dia comecei a por reparo no mundo enxerguei um mundo surdo. Foi então 

que pus reparo em mim – eu atriz, diretora teatral com rompantes de dramaturga, 

também professora de interpretação, improvisação e voz para atores – e pari um projeto 

acadêmico, investigativo, criativo e de resultado cênico. Escutem seu extenso nome 

batizado para afirmar em detalhes sua intenção e pretensão: “Causos Daqui: estudo 

teórico-prático em Performance,  Oralidade e  Histórias de Vida na construção de 

dramaturgia original cênica como proposta pedagógica para a formação vocal do ator-

criador”. Ouça o que escreve suas entrelinhas: 

No projeto “Causos Daqui” proponho levantar e criar estratégias de 

pesquisa de campo para estabelecer vínculos pedagógicos entre o ator e o 

outro da comunidade através da interação e da observação, como meio de 

desenvolver o imaginário, a percepção, a linguagem corporal e vocal, a 

clareza do uso da oralidade como elemento da linguagem cênica, 

conduzindo-o sempre em direção a expansão de suas possibilidades 

expressivas. A intenção é precisa: provocar o ator colocando-o diante da 

e em convívio com a realidade como fonte de inspiração poética, tendo o 

outro como elemento revelador e construtor do meio e do si mesmo. Ao 

mesmo tempo em que provoco o ator, ofereço-lhe o meio para 

materializar sua poética: elaborar a experiência em performance cênica 

sendo construtor da dramaturgia num processo colaborativo.2 

Cabe acrescentar aqui que também me coloco como atriz nesta empreitada. 

Paralelamente recebi o convite para participar como atriz e redigir o roteiro do 

documentário sobre o Território de Identidade Baixo Sul patrocinado pelo o IRDEB – 

TVE da Bahia e produzido pela Celeiro Cultural. O Estado da Bahia foi dividido em 26 

                                                             

2 Fragmento retirado do projeto de pesquisa citado acima. 
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Territórios de Identidade e este é uma das regiões mais antigas do Brasil com sua 

história ancorada na época do descobrimento. Nela encontramos grupos étnicos: 

indígenas e quilombolas, e um número significativo de grupos de cultura popular. Uma 

região que se mantém economicamente por ter desenvolvido a solidariedade, a 

formação de comunidades e cooperativas. Uma região de águas doces e salgadas. 

Mais que depressa entrelacei caminhos e batizei o documentário de “Vozes do 

Baixo Sul”. Propus um roteiro que apenas delineasse a entrada em campo para dar rumo 

a entrevistas abrindo espaço para histórias de vida. Tracei junto com a direção3 uma 

estrutura poética para o documentário constituída de um orquestrar de sons, vozes e 

falas como uma ópera de 26 minutos com seus movimentos musicais. Colher do 

território o valor da musicalidade de ações, da palavra dita, a força poética das histórias. 

Captar a fala que se desenha nas imagens, as imagens que respiram interjeições, ecos, 

exclamações, interrogações. Criar uma trilha sonora nas vozes humanas que revelam 

seus nomes próprios, e por aí vai. Vendi o peixe que nos convidava a filmar com os 

ouvidos. 

Me mantive na rota de navegação da cisma artística. E ao filmar o documentário 

em dezembro de 2009 percebi que me ensaiava para conduzir a pesquisa de campo em 

“Causos Daqui”. 

Me experimentei nas dificuldades obvias que nos aguardam: a câmera imprime o 

desejo de expressar uma palavra aceita. Percebi na pele a estrutura do diálogo onde 

precisamos perguntar já definindo o que vamos ouvir. Nos desviamos deste caminho. 

Investimos na perda de tempo, no desperdício dos encontros ao léu, garantimos algum 

direito de jogar conversa fora no intuito de tocar na intimidade do indivíduo habitante 

do território. 

Descobri em mim e exercitei no ato a arte de conduzir conversas para que 

cheguem a algum lugar onde a pessoa solte a voz e a fala, sentimento e pensamento. 

Onde o falar seja um jogo gostoso de sentir-se ouvido. Conseguimos. Creio que este foi 

um dos segredos: me apresentei como a boa ouvinte que sou, a ouvinte entusiasmada 

com aquilo que parece insignificante aos olhos dos outros, com interesse em acessar a 

                                                             

3 “Vozes do Baixo Sul” é dirigido por Zélia Uchoa e produzido por Elson Rosário. 
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pessoa. Isso se mostrou peculiar. Conclusão: o exercício de aceitar o outro faz parte da 

nossa preparação para a pesquisa de campo em “Causos Daqui”. 

Ponho reparo agora no caminho feito: à medida que fui entrando no espaço mais 

íntimo do indivíduo fui desarticulando a maneira pronta e aceita de ver o mundo. As 

histórias de vida contam sobre a região donde as pessoas vivem? Sim. 

Inevitavelmente a personalidade do interlocutor afeta a conversa. Há um temor e 

uma timidez nos que se encontram na situação de exposição, mas a maneira amorosa 

quebra barreiras. É possível preparar um grupo de atores para isso? Sim: exercitar a voz 

articulada pelo coração e a audição repousada no coração. Isso vem do desejo de uma 

ação receptiva, passiva. Experimentar esta passividade ativa no corpo. 

A escuta é um meio de receber o mundo, de deixar que ele penetre no corpo, 

mente, espírito. Um dos objetivos em “Causos Daqui” é desenvolver a percepção 

consciente desta penetração. Aqui dança um segredo. Somos afetados pela presença da 

sonoridade do ambiente, das forças que ecoam a nossa volta. Reagimos instintivamente 

a vozes e textos, ruídos, sons e canções. A força de penetração do som é muito grande e 

invade as musculaturas, ossaturas, atingindo camadas sutis da nossa energia vital, em 

suma, é pura vibração concreta afetando nossos corpos. Isto se dá num plano mais 

inconsciente. Dimensionamos pouco o seu efeito no nosso cotidiano. E é natural que ela 

ecoe com precisão de sentimento. Então a aventura é desenvolver a percepção do tom, 

dos ritmos, dos silêncios, das pausas, das intenções que chegam a nós e reconhecer 

como somos afetados por elas. Testemunhar isto nas falas, na voz, no gesto do corpo, no 

olhar. Caso se ponha reparo nessa idéia há de reverberar uma intenção: reorientar a 

nossa presença no mundo.  

E como enfim se dá a construção poética? 

Em “Vozes do Baixo Sul” viajamos por mundos que vão do doutor-médico de 

Valença à quilombola da piaçava de Boi Taraca em Nilo Peçanha que contracena 

comigo num jogo improvisado chamando pela alegria da vida; do velho artesão do barro 

calmo, disciplinado, de voz mansa e baixa em Maragojipinho ao jovem guia turístico 

cujo pai foi pescador na Ilha de Boipeba. No processo de escuta percebo o que me 

encanta: a força das mulheres, o vinculo com as paixões. Alguns pequenos detalhes 

entre tons. Então é natural que eu conduza a construção poética pelo que se tece em 
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mim. Que eu queira no sabor das comidas a possibilidade do encontro. Que veja na 

mulher que canta enquanto faz a farinha a vida que desfruta o simples aqui e agora.  

É diante do material filmado que vamos definir o roteiro. E isso tem se dado 

pelo processo de escutar, escutar, escutar... Cumprimos a idéia inicial. Criar uma base 

para entrar no set e seguir em improvisos na busca do espontâneo para tocar no 

individuo e ver se através do indivíduo encontrávamos a região, o lugar, o território de 

identidade. Encontramos. 

Agora o papel da escuta é mobilizar a ordenação desse convívio de mundos que 

compõem o território. Por exemplo: fui afetada pela freqüência da palavra alegria. Ficou 

ecoando: alegria de viver tem que ser procurada e cultivada. Lição de casa dada por 

dona Celina, dona Damiana, seu Almerentino. Todos foram muito claros. Vou juntando 

fatos que vislumbro editar costurando significados. Ao percorrer as imagens coletadas 

pela fotografia outra poética se encontra. Quase uma nova aventura: perceber o que há 

de vivo e poético nos enquadramentos, no tempo, ritmo. Novamente coisas do coração: 

pulsação. Escutar a imagem, escutar a imagem, escutar a imagem até que o silêncio se 

faça. 

Uma curiosidade me fascina em “Causos Daqui”: qual a escuta que encantará o 

grupo de atores da pesquisa se deixar a escuta livre? O tema em aberto? A área da 

cidade aonde vai-se  investigar a vida ser definida pelos indivíduos num coletivo? O 

que se revelará? Posso desde o início definir o campo, direcionar a escuta e traçar as 

linhas estéticas, mas isto roubaria do ator a possibilidade de entrar em contato com sua 

cisma poética. É certo que vamos nos perder no caminho para encontrar o que, aonde e 

como? Aventurar-se como os navegantes de antigamente: lançar-se ao mar com uma 

meta e um desejo e descobrir um Brasil, um Rio, uma Salvador, um bairro. Pessoas. 

Coisas. Casas. Ambientes. O si mesmo. 

Coloquei vários pontos convergentes na pesquisa que são áreas que sempre 

dialogam em um processo de criação: os aspectos da técnica a ser aplicada para a 

linguagem desejada, a formação do artista e o desenvolvimento de linguagem. Me 

perguntei por muitos momentos onde criar o foco central da pesquisa: na construção da 

dramaturgia através do processo colaborativo? Na pesquisa de campo? Na analise das 

histórias de vida coletadas? Na percepção da voz e da oralidade na pesquisa 
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contextualizada em universo urbano de cidade grande? Escolhi colocar na ponta deste 

iceberg a voz e a preparação vocal do ator e com ela a escuta, a percepção, a interação 

com o meio. É uma escolha de principio. 

Talvez o mais significativo do projeto seja a possibilidade de em tocar no outro 

tocar em si mesmo, e o si mesmo ser redimensionado. Entrar desarmado na pesquisa de 

campo é o desafio. Isto significa ir de ouvido aberto sem ter temáticas pré-definidas, 

apenas seguir em contato com nossa sensibilidade interna, fortificados em nossa 

individualidade para interagir. Apto a colocar–se a disposição, a ouvir – ouvir – ouvir. É 

este ouvir receptivo que vai dizer o que procurar, o que encontrar e qual é o caminho. A 

seleção e as escolhas se dão pelo desejo poético de escutar e atender a voz interna, ao 

poder da poesia que ecoa em nós. 


