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Oficina - Ator criador, compositor da cena  

ALUNOS: DE 04 A 16 COMPONENTES – a partir de 16 anos 

PROFESSORA: ANILIA FRANCISCA  

Formada em Artes Cênicas pela UNIRIO/RJ, MESTRE profissional em Teatro também pela UNIRIO/RJ, 
pós graduada em Arteterapia Educação e Saúde pela UCAM/RJ, docência em ensino Superior de Artes, a 
OFICINEIRA, hoje tem 33 anos de experiência teatral, conduz seu grupo GENE INSANNO, através de 
processos de direção colaborativa, investiga o potencial humano e autoral do ator, que se torna seu próprio 
diretor e condutor autônomo da própria escrita corporal e interpretativa. Há 16 anos é professora concursada 
de ARTES CÊNICAS da prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, trabalhando com turmas de teatro do 
primeiro ao nono ano do ensino fundamental e produz o Ponto Multicultural Gene Insanno em Araruama/RJ. 

APRESENTAÇÃO 

a.Trata-se de oficina avançada de teatro, intensiva, para adultos e jovens acima de 14 anos, que já 
tenham alguma experiência e queiram desenvolver técnicas de criação cênica autônomas com propostas 
corporais inéditas. Ela foi pensada para grupos ou artistas solo que fazem criação coletiva e se auto-dirigem 
e querem dispensar a figura do diretor, mas não querem abrir mão de uma metodologia de criação clara e 
inteligente. Muitas vezes, sabemos que o projeto não sai do papel, porque muitos artistas não  encontram 
um encenador competente e interessado que  “aceite” conduzir a proposta, ou há muitos conflitos de 
interesses  na proposta de encenação entre os sujeitos envolvidos num espetáculo de criação coletiva. 
Nessa oficina para até 25 alunos a oficineira Anilia que também é diretora  pedagoga há mais de 24 anos 
ensina três caminhos  que vem pesquisando, onde toda a criação de marcações de cena  e até dramaturgia 
se concentram no ator e surgem de sua energia primordial. No curso, os oficinandos aprendem como 
identificar e lidar com a autocriação, adequando-a aos seus interesses pessoais, usando sempre em favor da 
cena a ser criada. O curso terá duração de 3 meses (48 horas aula), com três encontros semanais e uma 
culminância com todos os participantes no seu término. Essa culminância será apresentada no CEU, para 
toda a comunidade interessada, gratuitamente. 

JUSTIFICATIVA 

Ciente da potencialidade das atividades criativas como propulsoras de desenvolvimento do 
autoconhecimento, auto-estima, autoconfiança e relacionamento interpessoal das pessoas, esta oficina vem 
como uma resposta aos artistas que se questionam se é possível assinar um trabalho sem a figura onipresente 
do DIRETOR, com poucas interferências de fora. Quando esta proposta condutora parte do próprio artista, 
acredito que a ENERGIA VITAL DA CENA é preservada e de certa forma expandida. TEATRO SEM 
DIRETOR , não é apenas título de livro, mas é sem dúvida a proposta que venho perseguindo há anos dentro 1
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ATRAVÉS de um trabalho cênico de maneira organizada e metodológica.  
Esta oficina se apresenta como um espaço que nos permite, através da pré-expressividade, descobrir e 
acompanhar o desenvolvimento do corpo, voz e energia no espaço, perceber onde se está inserido, e dar 
início ao um jogo com esses elementos a fim de criar marcações cênicas autorais e criativas.  

Diante de um cotidiano que aprisiona o corpo em tarefas e gestualidades repetitivas, automáticas e 
inconscientes, o projeto propõe a exploração e descoberta de um corpo que se modifica, ensina, equilibra e 
desequilibra, proporcionando ao oficinando o aprofundamento do autoconhecimento corporal e a troca de 
experiências entre os membros do grupo. A oficina alerta aos participantes para que estejam atentos ao que o 
corpo diz - não o que dizer para o corpo.  

Dentro deste espaço busca-se instigar o ator a estar atento ao tempo, ao momento presente, ao instante, 
trabalhando a possibilidade lúdica de um jogo que nos leve a identificar a dança cênica particular de cada 
um.  

A oficina propõe uma redescoberta corporal, através da improvisação criativa. Despertando no ator o 
conceito de ENERGIA, ESTADO, VARIAÇÕES de INTERPRETAÇÃO e VICERALIDADE, convidando-o 
a pensar que nenhuma ação é simplesmente neutra, estimulando-o a expandir a consciência de seus 
propósitos. O trabalho é baseado na plasticidade do corpo humano e visa a seleção e concentração de 
experiências sociais e pessoais, para levar ao palco cenas com propostas de marcações EXTRA 
COTIDIANAS, que estimulem o espectador cinestesicamente, provocando-lhe reações e surpresas, numa 
quebra de expectativa cênica que faz parte da busca estética do GENE INSANNO COMPANHIA DE 
TEATRO.  

Assim, apresentamos as três técnicas mais usadas dentro da Cia para Construção da Cena AUTORAL, 
através de exercícios e construção de CENAS na PRÁTICA a partir de textos dramáticos e não dramáticos.  

OBJETIVOS 

A oficina tem como meta desenvolver o potencial criativo individual e coletivo através da exploração de uma 
linguagem corporal própria, autoral se propondo a decodificar movimentos e desenvolver uma gestualidade 
única. Instigamos o aluno a buscar suas potencialidades psicofísicas, transformando esse material em uma 
dança particular que influenciará a criação final. Além disso, o participante poderá ampliar seu conhecimento 
musical, pois durante a troca realizada na oficina, entra-se em contato com diversas culturas e propostas 
cênicas, uma rica viagem antropológica teatral.  

METODOLOGIA 

Esta oficina se constitui numa pesquisa exploratória, mais voltada para atores que buscam processos 
criativos, que se desenvolvem com base nos jogos de teatro, improvisações e a partir de estímulos sensoriais. 
Através da reunião desses experimentos e conjunto de dados oferecido pelos oficinandos, que irão descrever 
uma fase específica de seu processo social e criativo.  

Com pelo menos duas horas de duração cada uma (total de 48 horas aula), a oficina proporciona ao final pelo 
menos três técnicas diferentes para criação autoral.  



Os jogos teatrais serão fundamentados principalmente em Viola Spolin e Augusto Boal, enquanto o processo 
no geral terá como base teórica os estudos de Eugênio Barba e Jerzy Grotowski, bem como as considerações 
do mestre Yoshi Oida.  

Ementa – resumo dos jogos  

1 - Técnica da CENA- FOTO;  

2 - Técnica do narrador personagem;  

3 – Técnica do TEATRO QUE DANÇA; (partitura e sub partitura)  

TEATRO QUE DANÇA  

Dentro da pesquisa da oficineira sobre ENERGIA do encenador EUGÊNIO BARBA, a mesma identificou 
processos de condução do mestre em dois encontros imersivos (Itália 2014 e Brasília, na ARTE SECRETA 
DO ATOR em 2016), onde os atores dispõe de elementos particulares e pessoais e integram uma criação 
coletiva, ou até solo, no entanto usando de forma resignificada numa cena de texto realista, não realista, 
performática, colagem ou qualquer outro meio cênico. As partituras são decoradas e elaboradas pelos 
próprios atores, com mínima intervenção do facilitador (primeiro espectador, olhar de fora) que decide em 
conjunto o que manter, o que descartar e como resignificar para a criação de uma completa cena.  

CENA - FOTO  

Técnica que faz parte da pesquisa da professora Ana Acchar da UNIRIO/RJ, junto com seus alunos, para 
criações autônomas. O ator compositor cria as marcações através de fotos que vão descrevendo as ações dos 
personagens.  Ela usa os verbos de ação (estados) puros, causando estranheza e encantamento. Esta é uma 
ótima técnica para cena não realista. Quando é realizado em dupla ou trio, um dos atores sempre quebra pra 
platéia. É importante a noção de ESTADO (sentimentos que se quer trabalhar). Na cena não realista estes 
estados são puros e suas mudanças podem ser bruscas. Na cena mais próxima do realismo, as mudanças já 
podem ter a transição do “tempo” realista. Um elemento pode ser usado na criação das fotos, que em geral 
aumentam de três em três dependendo do tempo da cena.  

NARRADOR PERSONAGEM  

Técnica desenvolvida na UNIRIO/RJ pela professora Tatiana Motta Lima, investigadora de Grotowiski, esse 
método, através de improvisações coletivas, que desconstroem a narrativa formal vai ganhando contornos 
inimagináveis. O texto pode ser dramático ou narrativo, sendo que esta técnica usada em textos narrativos dá 
enormes possibilidades criativas. O grupo decora o texto inteiro, na íntegra, mas não o fala de forma 
nenhuma no seu processo de decorar individualmente. Através de diversas improvisações mediadas por 
alguém de fora, que tudo anota mas não interfere, o próprio grupo divide o texto em processo e decide as 
melhores marcações cênicas e vocais para se contar a história.  



CRONOGRAMA DE TRABALHO: 

primeiro mês – Diagnose e conhecimento da turma; – Técnica do TEATRO QUE DANÇA; 
(partitura  e sub partitura) , energia, organização do cronograma de trabalho; 

segundo mês - TÉCNICA DA CENA FOTO ; - Cena não realista, objetos não realistas, 
técnicas de criação em grupo/duplas; 

terceiro mês  - TÉCNICA DA RODA DE NARRADOR PERSONAGEM (Introdução de 
Dramatização de textos não dramáticos ); Imagem da Palavra, criação conjunta; Preparação 
da culminância final e apresentação. 
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