
             

559 

 

A PESQUISA EM ARTES CÊNICAS E SUAS ESPECIFICIDADES: QUAL É O SEU 

PAPEL NA ACADEMIA? 

Samara Azevedo de Souza1 

Aguinaldo Moreira de Souza2
 

Resumo 

O presente trabalho visa investigar as especificidades das áreas de Artes dentro do 
ambiente acadêmico. Sua relevância e singularidade já vem sendo discutidas por autores 
como Alfredo Bosi, em “Reflexões sobre a Arte”. Em um segundo momento, discutir de 
que maneira se dá a pesquisa em Arte, utilizando-se de referências de Silvio Zamboni, 
quando discute a questão da pesquisa em Artes Plásticas. Continuando para as Artes do 
Corpo, Artes Cênicas ou Artes Dramáticas, Aguinaldo de Souza publica em “O Corpo 
Ator” um relato sistematizado de seu primeiro projeto de pesquisa3 em Artes Cênicas na 
Universidade Estadual de Londria. Um segundo projeto de pesquisa4 foi concebido por De 
Souza, o qual a autora deste, esteve como colaboradora desde o ano de 2011. A partir 
deste referencial teórico, o objetivo é confrontá-lo com as experiências burocráticas e 
práticas do andamento destas duas pesquisas. 
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Introdução 
Em estudos realizados no projeto de pesquisa “Treinamento Técnico e 

Sistematização de Processos de Trabalho do Ator”, vinculado ao curso de gradução em 

Artes Cênicas da Universidade Estadual de Londrina,os estudantes participantes deste 

inseriram-se em um meio não artístico para realizar uma das ações de suas pesquisas. 

Partiram de algumas estruturas de movimento (sequencias organizadas de movimentos 

escolhidos pelos atores) que construiram dentro do Laboratório de Expressão Corporal. A 

partir de tais sequencias, improvisaram nos corredores do CESA – Centro de Estudos 

 
 

1 Atriz, Bacharel em Artes Cênicas na Universidade Estadual de Londrina, discente da Especialização em 
Docência no Ensino Superior na mesma Universidade  – samaraazevedo@gmail.com 

2 Performer, Doutor em Linguistica pela Universidade Estadual de São Paulo, docente do curso de Artes 
Cênicas na Universidade Estadual de Londrina – guidanca@hotmail.com 

3 “Indícios do Corpo Pós-Moderno: pesquisa de observação e treinamento prático para um corpo cênico 
extracotidiano “, Projeto de Pesquisa vinculado ao curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de 
Londrina, coordenado pelo Prof. Doutor Aguinaldo Moreira de Souza. 

4 “Treinamento Técnico e Sistematização de Processos do Trabalho do Ator” Projeto de Pesquisa 
vinculado ao curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Londrina, coordenado pelo Prof. 
Doutor Aguinaldo Moreira de Souza. 

mailto:samaraazevedo@gmail.com
mailto:guidanca@hotmail.com


         

560 

 

Socias Aplicados, que compreende cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis, 

Economia entre outros. 

Resultado: foram diretamente hostilizados. Piadas de cunho homofóbico, 

insastifação com a ocupação do local da intervenção, vaias, gritos e risadinhas foram as 

respostas mais comuns durante os quarenta e cinco minutos que permaneciam no local. 

Atitudes como a descrita acima são comuns e normalmente regidas pela falta 

de esclarecimento, de conhecimento sobre metodologias que permeiam os estudos 

artísticos. Existem critérios que circundeiam as pesquisas em Arte, como existem para a 

ciência. “É comum se ter a ciência como um veículo de conhecimento; já a arte é descrita 

de maneira diferente, não é tão habitual pensá-la como expressão ou transmissão de 

conhecimento humano.” (ZAMBONI, 2003, p. 22) 

Partindo deste episódio como justificativa, pretende-se perceber e analisar as 

possiveis causas para os problemas de recepção das intervenções artisitcas por parte de 

platéias cotidianas (transeuntes, trabalhadores e estudantes dos referidos espaços). 

Primeiramente, identificar, conhecer e discutir onde estão os entraves, os desconhecidos 

dentro dos regimes burocráticos acadêmicos, regimes estes que deveriam dar suporte a 

todos os tipos de pesquisa acadêmica. Quais os avanços já atingidos, quais os problemas 

ainda recorrentes à um pesquisador das Artes do Corpo. E ainda, como se configura um 

Projeto de Pesquisa onde sua matéria de trabalho, seu objeto, lida em maior parte com 

aspectos subjetivos. 

Subjetividade aqui, chamada por Bosi (2001) de “o máximo da verdade interior” 

O autor faz uma análise da arte no século XX, onde esta procuraria abarcar dois 

distantes, sendo a verdade interior o primeiro, e a pesquisa formal em sua máxima, o 

segundo. Nesta perspectiva, pode-se entender o papel das Artes dentro da Univerdade, 

no que tange à necessidade do formalismo. Por outro viés o formalismo acadêmico não 

pode deixar morrer o intuitivo, a individualiade do estudo corporal. Se trata do estudo do 

sujeito artista, ele por ele mesmo; com suas questõs íntimas com as quais ele cria um 

conceito estético, político e filosófico, devolvendo em forma artística para a sociedade. 

 
Metodologia 

A pesquisa se iniciará analisando o processo de constituição do Projeto de 

Pesquisa nas Artes Cênicas da Universidade Estadual de Londrina, “Indícios do Corpo 

Pós-Moderno: pesquisa de observação e treinamento prático para um corpo cênico extra- 

cotidiano”. Em seguida, o Projeto de Pesquisa dito como 'controle' do anterior, 

“Treinamento Técnico e Sistematização de Processos de Trabalho do Ator”. Os dois 
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projetos reuniram um grupo de estudantes de Artes Cênicas com objetivo de criar, 

desenvolver, se apropriar e conceber uma presença cênica, onde os atores pesquisam 

uma possibilidade de serem interessantes para a platéia, e de serem interessantes para 

si, amparados por um discurso conceitual e político (DE SOUZA, 2013). 

A análise dos projetos citados irá englobar tanto aspectos burocráticos dentro 

da Instituição, analisando seus conflitos e seus avanços desde o ano de 2005 (ano que o 

primeiro projeto citado teve início), até a concepção estrutural, filosófica, política e 

subjetiva da pesquisa desenvolvida nestes. O olhar que irá desvelar é, primeiramente, um 

olhar distanciado do primeiro projeto, e em seguida, um olhar contaminado, por ter sido 

colaboradora interna e externa do segundo. 

 
Referencial Teórico 

A primeira questão relevante para este momento, seria diferenciar os estudos 

científicos, dos estudos artísticos no tocante às suas explicações e justificativas: 

Uma das diferenças entre essas formas é que a explicação na ciência é 
sempre de caráter geral, procurando, procurando sempre leis que sirvam 
para generalizações que possam ser aplicadas a outras realidades, 
enquanto a artística é extremamente particular, não passivel de grandes 
generalizações, mas mesmo assim transmite invariavelmente mensagens 
de natureza bastante ampla. (ZAMBONI, 2006, p. 23) 

O que o autor denota aqui, é a diferença de conhecimento produzida nos 

diferentes campos, sem detrenimento de uma forma à outra. Não existe uma cultura que 

não se desenvolva nas duas áreas de conhecimento. Existem critérios e instrumentos que 

circundeiam as pesquisas em Arte, como existem para a ciência. Porém em arte, são 

específicos e de carácter individualizado, ou seja, subjetivos. 

Uma vez estabelecida a diferenciação e as conexões, interdependecias e 

complementaridades das pesquisas em ciência e em artes, aprofudemo-nos ainda mais 

nas Artes Cênicas, Artes do Corpo ou Artes Dramáticas. O que sua pesquisa possui de 

específico em si que a diferencia? O primeiro ponto a se tratar aqui, é onde se fixam as 

resoluções dos problemas artísticos nas diferentes linguagens. 

Nas Artes Plásticas, na Arquitetura, no Design, na Moda a devolutiva das 

soluções dos problemas para a sociedade, de uma maneira generalizada, se expressam 

em um objeto de arte. Nas Artes Cênicas, a solução destes problemas se expressa 

diretamente no indivíduo pesquisador. Sobre o seu andar, o seu caminhar, o seu corpo, a 

sua voz no mundo. Ele é o próprio objeto que representa a sua visão artística. 

Os estudos atuais em Interpretação Teatral, apesar de sua pluralidade e 

diversidade, costumam girar em torno do termo treinamento. Em um primeiro momento, o 
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termo pode sugerir um 'adestramento' ou uma disciplina rígida, no intuito virtuosista, com 

a principal característica de se extrair o melhor das possibilidades. Disciplina ainda faz 

parte da compreensão deste conceito, mas não na busca rígida pelo virtuosismo, e sim 

por uma busca que inclusive, possa abarcar as falhas e o não atingimento de objetos 

específicos. Patricia Leonardelli constrói uma definição para treinamento pertinente para 

continuar a discussão. 

Treinamento é a rotina de práticas do ator sobre si mesmo; anterior e 
independente à construção cênica imediata (ao olhar e opções do diretor, 
iluminador, cenógrafo e, principalmente dramaturgo). É o ambiente em que 
se efetua a pesquisa pura de recursos técnicos e humanos e avalia-se o 
estágio de qualidade e envolvimento geral do artista com sua formação e, 
por extensão com a  profissão. No treinamento, cada ator combina os 
exercícios conforme sua disponibilidade, interesse e domínio de execução, 
definindo um perfil exclusivo e pessoal para cada rotina.” (LEONARDELLI, 
2002, p. 26) 

Estas escolhas se dão tanto através de experiências compartilhadas 

pessoalmente em workshops e oficinas, registros anteriores de grupos de pesquisa sobre 

o corpo, conflitamento de exercícios oriundos de outras áreas como fisioterapia, esportes, 

circo ou dança a até mesmo a criação de exercícios próprios e originais. 

A pesquisa interior, centrada no corpo, sendo apenas ele o motivo que 

impulsiona o movimento está para questionar a utilitaridade imposta pelos modelos 

capitalistas de sociedade. 

Durante nossa vida cotidiana, nossos movimentos estão sempre à serviço de: 

levanto um braço para pegar um copo, ando para um lugar específico, falo para 

comunicar uma ideia. Dentro do Laboratório de pesquisa, anda-se apenas para descobrir 

maneiras diferentes de andar. Esta caminhada, mais lenta, mais rápida, fluida, decupada 

está apenas a serviço da curiosidade e do aumento das habilidades de expressão deste 

corpo. Poderia dizer que o ator pesquisador estaría aumentando o seu 'dicionário 

corporal'; introduzindo novos movimentos, não mais pelo caracter da necessidade, e sim 

pelo caracter político, filosófico e subjetivo desta busca. 
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