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Resumo  

A pesquisa que se pretende desenvolver tem por objetivo analisar o conceito 
de experiência estético-reflexiva no trabalho de formação de atores. Desse 
modo, irá analisar o conceito da experiência estético-reflexiva, discutindo 
questões referentes ao trabalho do ator sobre si mesmo na descoberta de sua 
identidade enquanto um processo em desenvolvimento. Para tanto, se utilizará 
das pesquisas desenvolvidas por Jacques Copeau e Jacques Lecoq no que 
concerne ao trabalho do ator sobre si mesmo, bem como, as contribuições de 
John Dewey, principalmente, no que diz respeito aos conceitos de experiência, 
reflexão e estética.  
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Introdução 

O estudo a ser desenvolvido pretende analisar o conceito de experiência 

estético-reflexiva e discutir o trabalho do ator sobre si mesmo em seu processo 

de formação. Neste sentido, irá propor que se estabeleça um estudo teórico 

fundamentado nas pesquisas desenvolvidas por Jacques Copeau e Jacques 

Lecoq, principalmente no que concerne ao trabalho do ator sobre si mesmo e 

sua reflexão a respeito do que produz cenicamente. Do mesmo modo, se 

fundamentará nas pesquisas desenvolvidas por Dewey a fim de considerar os 

conceitos de experiência estético-reflexiva proposta por tal autor.  

As conjecturas deste estudo se amparam no fato de que o foco das artes 

cênicas é a presença do artista diante de um receptor da obra teatral e que, 
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portanto, trata-se de um ato presencial, uma experiência que possui a força de 

um momento vivo e compartilhado. Desa forma, é possível considerar que em 

cena, o artista necessita reconhecer profundamente suas potencialidades 

expressivas a fim de vivificar sua própria presença física.  

Depreende-se, então, o fato de que no processo de formação do ator, 

parte-se de uma autonomia corporal do indivíduo a fim de que sejam propostos 

novos objetivos quanto a expressividade natural do corpo humano, de modo 

que, tal processo se constitua de forma a provocar uma íntima reflexão a 

respeito de si e de sua identidade social.  

Desse modo, ambiciona-se que, por meio deste estudo possa 

estabelecer-se uma análise crítica a respeito dos conceitos de experiência 

estético-reflexiva no processo de criação e formação do ator, isto é, analisar a 

ação criativa e a formação do ator enquanto um processo de profunda 

compreensão de si mesmo.  

Metodologia  

A metodologia da pesquisa se constituirá por meio de revisão 

bibliográfica.  A síntese da bibliografia básica se fundamentará nas práticas 

desenvolvidas pelos encenadores Jacques Lecoq e Jacques Copeau, bem 

como nos estudos realizados por John Dewey. A partir dela e, em diálogo com 

o orientador, será realizado um levantamento mais esmiuçado da produção 

acadêmica referente ao trabalho e que possam alimentar a pesquisa. Dessa 

forma, será possível selecionar dentre os materiais encontrados, quais são os 

mais relevantes para este estudo, a fim de, identificar diferentes conceitos e 

procedimentos que orientem e amparem o estudo que pretende estabelecer-se.  

Sendo assim, na sistematização da pesquisa teórica, será feito uma 

análise crítica a respeito dos conceitos de experiência, Reflexão, estética e 

hábito, de acordo com os estudos realizados por John Dewey. Do mesmo 

modo, a produção bibliográfica irá aferir as práticas desenvolvidas por Jacques 

Copeau e Jacques Lecoq no que diz respeito ao trabalho do ator sobre si 

mesmo, enquanto um importante fator para sua formação.  

Referencial Teórico 
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O século XX representou uma verdadeira revolução para o trabalho do 

ator, que até então era sustentado pela boa entonação de seus textos e pelas 

indicações do diretor. A partir de tal período, a autonomia da criação do ator e o 

exercício sobre seu principal instrumento de trabalho – seu corpo – passam a 

ser redescobertos no fazer teatral. O ator passa, portanto, a experimentar a 

arte através do próprio corpo e a preenchê-lo de autenticidade e sentido.   

Desse modo, o processo de formação do ator passou a ser 

fundamentado pela compreensão do que é a experiência. De acordo com 

Dewey, a natureza da experiência precisa ser concebida considerando o fato 

de que ela compreende em si um elemento passivo e outro ativo, ou seja, 

quando experimentamos algo agimos sobre ele e em seguida sofremos a 

consequência dessa ação, de modo que, a conexão entre essas duas fases da 

experiência mede o valor da mesma. (DEWEY, 1979, p. 152).  

Conforme Jacques Lecoq, no teatro todos os gestos são “justificados”, 

isto é, sempre informam uma ação, um sentimento, indicando um sentido. 

Dessa forma, para estabelecer uma relação experimental com o público, isto é, 

agir sobre ele e sofrer as consequências dessa ação faz-se necessário que 

antes o ator passe por um processo de conscientização e descoberta do 

próprio corpo e de suas respectivas ações (LECOQ, 2003, p. 104).  

Não obstante, Jacques Copeau ressalta a necessidade de o ator 

colocar-se enquanto instrumento e matéria de sua própria arte. A principal 

crítica do pesquisador, principalmente em relação aos atores de sua época, é o 

fato de preferirem exageros mentirosos na representação à sinceridade de 

ações organicamente humanas, utilizando-se de truques, caretas e falsas 

contorções, dissociando o “espírito da mecânica” (COPEAU, 1929, p.12). 

Reagindo a esse estilo de representação, propôs que o ator pudesse ser o 

proprietário de suas ações: 

 

O artista vê que quer fazer. Compõe e desenvolve. Coloca as 
ligaduras, as pausas. Raciocina seus movimentos, classifica 
seus gestos, repete suas intenções. Observa-se e se olha. 
Afasta-se de si. Julga-se. Pareceria que já não pode dar mais 
nada de si mesmo. Às vezes interrompe seu trabalho para 
dizer: isto eu não sinto [...] (COPEAU, 1929, p. 25-26).  
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Neste sentido, tanto Copeau quanto Lecoq propõem que o ator crie a 

partir da ligação entre seu corpo e sua mente, ou seja, aquilo que ele vivencia 

corporalmente e aquilo que ele pensa, de modo que, o processo criativo possa 

se estabelecer de forma orgânica, gerando um sentido para sua criação e, 

consequentemente, no modo como o público recebe seu trabalho.  

Complementarmente, Dewey assinala que aquilo que é sentido e vivido 

possui uma significação, ou seja, um sentido, quando são vivamente 

percebidas por quem as executa (DEWEY, 1979, p. 155). O ator, desse modo, 

só será capaz de gerar uma experiência de sentidos quando em seu processo 

de formação forem consideradas suas habilidades psicofísicas de forma 

integrada e consciente.  

Dessa forma, no processo de aprendizagem pela experiência estética, 

que é um trabalho sobre si mesmo, o ator individualiza-se, conscientiza-se e 

reflete profundamente acerca de si e de sua criação. Este elemento intelectual, 

presente na descoberta das relações entre a criação do ator e aquilo que ele 

irá provocar no público e em si mesmo, aumenta o valor da experiência e a 

caracteriza, segundo Dewey, enquanto uma experiência reflexiva.  
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