
 
 

DIMENSÕES DA ESCUTA NO TRABALHO DO ARTISTA CÊNICO 

Claudia Mele 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) 
meleclaudia@gmail.com 
Corpo, Movimento, Educação 
 
RESUMO 

O artigo propõe pensar nas qualidades de escuta que o ator, ou bailarino, pode 
exercitar, perceber, vivenciar em sala de aula. Pretende-se refletir sobre a 
possibilidade desta “escuta” ser produzida a partir de diferentes qualidades 
vibratórias de energia, pensando o corpo a partir da teoria milenar do sistema de 
chakras e corpos sutis, que entende que somos vários corpos, e por isso, 
habitamos corpos com múltiplas vibrações e funções.  Partindo desta 
perspectiva, propõe-se refletir sobre as dimensões que podem ser acionadas 
pela escuta através de três possibilidades: a escuta do instinto, a escuta do 
coração e a escuta da intuição no trabalho do artista cênico. 
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Tendo como referência a teoria oriental milenar do Sistema de Chakras 

e Corpos Sutis - que parte do princípio que somos seres multidimensionais, 

habitando vários corpos, com múltiplas funções - proponho pensar, neste artigo, 

nas qualidades de escuta que o ator, ou bailarino, pode vivenciar em sala de 

aula. Podemos observar em cursos de formação do bailarino, como o da 

Faculdade Angel Vianna, uma atenção em disciplinas como anatomia, 

cinesiologia e fisiologia, que enriquecem o aprofundamento do aluno na 

pesquisa corporal. Proponho neste artigo pensar no exercício da escuta do 

artista cênico a partir do entendimento da anatomia sutil, pois esse estudo leva 

também em consideração as sensações, emoções e intuição.  

Segundo a teoria dos corpos sutis, o corpo físico é a densificação de 

vários corpos, que recebem nomenclaturas diferentes, dependendo da 

bibliografia, mas que geralmente são tratados como corpo etérico (relacionado 

às sensações), corpo emocional (às emoções), corpo mental (ao pensamento), 

corpo astral (à noção de coletividade e amor) e corpos espirituais (relacionados 

à intuição e à criatividade e onde não há mais separação entre sujeito e objeto) 

(BRENNAN, 2006). Os sete chakras principais são vórtices de energia, situados 

ao longo do eixo da coluna, que fazem a comunicação entre os vários corpos. 

Cada chakra, assim como cada corpo, tem uma determinada vibração, das mais 

densas às mais sutis, e também várias funções. O chakra da base, localizado no 

períneo, relaciona-se com a sobrevivência, aterramento e sistema nervoso 

autônomo (lutar ou fugir); o chacka sacral está conectado à sexualidade e 

maternidade; chakra do plexo solar à ambição, poder e força de vontade; chakra 

do coração ao amor incondicional; chakra da garganta à comunicação e 
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criatividade; chakra do terceiro olho à intuição e o chakra coronário à relação 

com o divino (JUDITH, 2010).  

Meu interesse, nesta pesquisa, surgiu na observação, em sala de aula, 

da expressividade dos alunos, que quando estão muito conectados entre si e 

que há entre eles uma boa qualidade de escuta, é possível perceber uma 

densidade diferente nos corpos e, também, entre os corpos. Entendo que nestes 

momentos, o aluno/artista, além de se conectar com a materialidade do espaço 

e dos outros corpos físicos, abre sua percepção para níveis mais sutis, 

permitindo que seus vários corpos se expandam e entrelacem os corpos dos 

outros componentes do grupo, criando um espaço de intensidades entre os 

corpos dos atuantes.  

Defino “escuta”, nesta pesquisa, como a expansão das percepções 

através da conexão entre os corpos sutis. Ao se expandir, o corpo perde a 

preponderância do corpo mental e se deixa atravessar pelos objetos, pessoas, 

espaços, sensações, afetos, esburacando sua percepção, deixando de se ver na 

dualidade sujeito-objeto, como um ser separado do todo. Quando o corpo se 

expande, ele pode captar diferentes informações, sensações, emoções, e 

processá-las de modos distintos, dependendo do nível e qualidade de vibração. 

Existem graus diferenciados desta escuta, podendo ir de uma leve abertura de 

atenção ao espaço e ao outro, até uma total diluição do dentro/fora, quando a 

pessoa perde a noção de quem é ela ou o outro, ou o espaço. Cada tipo de 

escuta pode demandar diferentes práticas, mas também, a mesma prática pode 

criar graus diferentes de escuta, dependendo da necessidade do atuante e da 

sua experiência.  Defino aqui três níveis de escuta (ao nível do instinto, do 

coração e da intuição), mas entendendo que estes níveis podem se subdividir 
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em muitos outros e podem acontecer também de forma simultânea. Nossos 

estados energéticos oscilam todo o tempo, permitindo que haja variações 

grandes de vibração de um momento para o outro.  

O que chamo de escuta ao nível do instinto se relaciona principalmente 

ao nível de vibração dos corpos etérico e emocional. Isso quer dizer, que 

movimenta principalmente energias mais densas: as mais relacionadas com o 

corpo físico. Em seu grau básico, este tipo de escuta não envolve o pensamento 

racional. São atitudes que temos que se relacionam com a sobrevivência. Em 

momentos de perigo, as glândulas suprarrenais são ativadas jogando adrenalina 

no corpo, aumentando o ritmo cardíaco e favorecendo uma maior circulação de 

sangue, deixando o corpo em um estado de prontidão para lutar ou fugir.  

Grotowski foi buscar em certas culturas asiáticas e africanas a noção 

deste “corpo antigo, um corpo réptil” para entender como é usada essa “energia 

primária” em rituais de diferentes tradições. Ele fala de uma posição que o corpo 

adquire, com a coluna ligeiramente inclinada e os joelhos dobrados, que pode 

gerar movimentos rítmicos e que ele vê como uma posição primária do corpo 

humano. 

Uma posição que se perde nas brumas do tempo, ligada ao 
que os tibetanos chamam às vezes de nossa aparência ‘réptil’. Na 
cultura afro-caribenha esta posição está relacionada mais 
especificamente à serpente, e de acordo com a cultura Hindu, derivada 
do Tantra, você tem a serpente adormecida na base da coluna 
vertebral (GROTOWSKI, 1992, p. 71 – tradução nossa). 

 
Toda esta descrição se relaciona a características que correspondem ao 

chakra de base, onde se localiza a serpente adormecida, que pode despertar à 

medida que as energias do corpo vão subindo na corrente de força vertical ao 

longo da coluna vertebral. Esse chakra atua como o suporte, aterrando a energia, 

junto ao corpo etérico que dá contorno. Sua força está nas pernas e pés, pronta 
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para o ataque ou para a fuga, em estado de prontidão. Muitos treinamentos para 

o ator, enfocam em práticas neste estado de prontidão. Estes exercícios além de 

estimularem a percepção do que acontece no entorno, favorecem o aumento do 

tônus muscular e o aterramento.  

As técnicas corporais ativam, principalmente, os corpos etérico, 

emocional e mental, mais ligados à densidade do corpo físico, pois trabalham 

principalmente com a repetição, mapeando as experiências no cérebro, 

possibilitando o apuro técnico. Quando Artaud e Grotowski afirmam que o corpo 

do ator é algo além de um corpo atlético, eles estão se referindo que o corpo do 

ator precisa de uma atenção que vá além do instinto e da técnica. A técnica é 

apenas o meio para se deixar as intensidades fluírem. Para a abertura para as 

conexões com o coração é preciso se alcançar níveis energéticos mais sutis, ou 

seja, acionar o corpo astral. 

Pode-se dizer que o nível vibratório da escuta do coração é o nível das 

emoções, mas nem todas elas trabalham a esse nível, pois a maior parte das 

emoções se relaciona mais ao corpo emocional, ligado ao sentimento do eu 

egóico. A emoção deste nível, não é da ordem do eu, mas do evento, da relação 

com um amor universal.  O nível do coração é quando a escuta, desta vez mais 

afetiva, se abre para a coletividade, diluindo o eu egóico e provocando 

transformações internas, no coletivo e no mundo. O corpo astral é o corpo que 

metaboliza a energia do amor.  

Artaud afirma que é preciso admitir a existência de uma musculatura 

afetiva, que corresponda a localizações físicas dos sentimentos, que atua em um 

plano diferente do organismo do atleta, e ressalta que “cada sentimento, cada 

movimento do espírito, cada afetividade humana corresponde a uma respiração 
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própria” (ARTAUD, 1984, p. 163). O chakra do coração rege os pulmões, o 

coração, assim como os braços e mãos, e é a ponte entre os chakras, mais 

densos, ligados ao ego, e os chakras mais sutis, relacionados à intuição, 

criatividade e espiritualidade. A escuta do coração se refere a uma escuta em 

que já começa a se diluir a percepção interior/exterior. As sensações de 

afetividade se irradiam para além do corpo, permitindo uma conexão intensa 

entre o ser e o que está a sua volta. E essa abertura se dá de uma forma 

amorosa. Com meus alunos, procuro começar o trabalho de abertura do coração, 

com uma massagem na região da caixa torácica, mais especificamente, entre as 

escápulas e na região do osso esterno. Trabalhamos também com a expansão 

da respiração. Depois, com a ajuda de uma dupla, que manipula e estimula a 

região, cada um dança pelo espaço, focando na soltura da cintura escapular. 

Também costumo propor exercícios que estimulem o abraço, gesto que pode 

propiciar aberturas do chakra do coração. Desta forma, percebo-os mais atentos 

às suas sensações internas, conectados a uma escuta interior que dialoga com 

a percepção dos que estão à volta. Artaud, ao afirmar que o ator é um atleta do 

coração, talvez estivesse falando deste nível de escuta. 

O nível da escuta da intuição se dá de forma mais contemplativa. 

Relaciona-se principalmente ao chakra da garganta e do terceiro olho e aos 

corpos espirituais. Neste nível as oscilações energéticas se encontram nas 

frequências mais sutis, em que o interior e exterior estão ainda mais diluídos, 

abrindo-nos à criatividade. Não existe mais a palavra esforço. É onde se 

encontra o vazio, o espanto, a surpresa, onde não há mais qualquer tipo de 

imposição e o processo mental deixa espaço para a intuição.  
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Ao nível do instinto, os olhos físicos estão em potente funcionamento, 

com seu olhar objetivo, que foca a atenção em determinado objeto, ou então 

abre a percepção para a visão periférica, para aumentar a área de expansão da 

visão. Ao nível do coração, os olhos se voltam mais para o interior, pois o interior 

se expande para o exterior. Neste nível, podemos dizer que o olhar é mais 

introspectivo, e começamos a usar o terceiro olho, que expande a visão para 

camadas mais sutis, não materiais. Segundo a teoria milenar hindu, o terceiro 

olho é a visão principal no nível da intuição. Como pedagoga, venho buscando 

um aprofundamento neste campo, através de exercícios de meditação, e outras 

práticas que auxiliem na abertura de percepção para estados mais 

contemplativos. Na pesquisa de doutorado, que está em andamento, pretendo 

focar cada vez mais na intuição. Acredito que o aprofundamento da pesquisa, 

nesta direção, pode auxiliar no entendimento de como a criatividade está 

diretamente relacionada à intuição e aos estados ampliados de consciência, 

ajudando na criação de práticas que estimulem ainda mais a criatividade, como 

também, a expressividade e consciência dos alunos. 

Desta forma, o estudo do Sistema de Chakras e corpos sutis tem 

auxiliado muito a pesquisa na compreensão dos níveis vibratórios de energia, 

ajudando a refletir sobre os aspectos aqui apresentados. A possibilidade de estar 

atento aos silêncios, em estados de atenção sutil, conectado aos espaços 

internos e externos, pronto para o risco e para o vazio, aberto para a experiência 

e para a transformação, conectado ao coração, disponível para a prática e a 

disciplina de se colocar consciente no mundo, é o que nos leva a níveis 

diferenciados de escuta e é o que almejo propiciar para meus alunos através 

desta pesquisa. 
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