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Resumo 

 

Este artigo explicita como é realizada a preparação dos atores para telenovelas da TV 

Globo, na medida em que relata o processo de trabalho de dois de seus profissionais, a 

saber: Chico Accioly e Andrea Cavalcanti. O estudo foi realizado a partir de entrevistas 

com instrutores de dramaturgia, mediante convênio de pesquisa firmado com o projeto 

Globo Universidade. Seu objetivo é identificar as técnicas utilizadas na preparação do 

elenco de telenovelas, tomando como base comparativa as técnicas advindas do teatro. 

Para tal, usamos o conceito de evidência cunhado por Max Weber. 

 

Palavras-chave: ficção televisiva seriada; preparação de atores; telenovela; TV Globo. 

 

Introdução 

 

A finalidade fundamental do ator, tanto no teatro como no cinema, é a criação 

de um personagem completo e vivo. Desde o início de seu trabalho, o ator deve 

colocar-se no caminho da compreensão e das posses desse personagem inteiro, 

exercitando-se nos ensaios, para o teatro e na assim chamada preparação para o 

filme. [...] Só durante o período da preparação possuem-se todos os dados gerais 

necessários para a recíproca compreensão; só então é possível uma orientação 

comum, é possível a criação de uma tendência comum e pode ser encontrado 

um impulso criador comum (PUDOVKIN, 1956, p. 23;140) 

 

 Seja teatro, cinema ou televisão, o ator dedica-se a um estágio preliminar de 

construção da personagem que envolve diversas estratégias de preparação, como 

laboratórios de imersão (workshops), ensaios e leituras em grupo. Antes de iniciarmos a 

abordagem dos instrutores de dramaturgia da TV Globo – objeto específico deste estudo 

– observamos que a performance do ator junto à mediação tecnológica peculiar ao 

audiovisual leva em consideração as técnicas desenvolvidas por estudiosos do teatro. 

Tal afirmação encontra eco no pensamento do diretor Carlos Gerbase
3
: 

 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
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2
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O teatro, arte muito mais antiga que o cinema e a TV, veio construindo, ao 

longo dos séculos, uma importante tradição de interpretação dramática. Esta 

tradição foi incorporada ao cinema quando este surgiu, no final do século 19, e, 

mesmo considerando que são duas linguagens diferentes, é inegável que este 

hibridismo é um dos elementos construtivos da linguagem audiovisual 

contemporânea (no cinema, na TV e no vídeo narrativo). Métodos 

desenvolvidos para atores de teatro foram adaptados para o cinema, com maior 

ou menor sucesso, e fazem parte do repertório de muitos realizadores. 

(GERBASE, 2007, p. 10) 

 

Ainda que as técnicas derivem de um restrito número de pautas iniciais, é 

consenso de que cada preparação deve alinhar-se aos objetivos da produção, das 

indicações do diretor e, sobretudo, das necessidades do ator. “Para cada ator, uma 

sentença. Há, é claro, uma linguagem comum na arte da representação. Mas, quando nos 

aprofundamos, cada ator tem um jeito diferente de achar o caráter e o estilo de seu 

personagem, de ‘entrar’ na emoção, de conseguir dizer o texto” (FILHO, 2001, p. 272). 

Ao lidar com emoções individuais, o preparador deve mostrar-se apto a acolher os 

sentimentos, anseios, habilidades e deficiências de seus atores, na missão de colaborar 

com o processo criativo. Mesmo com esse número restrito de técnicas e exercícios, são 

infinitas as variações de cada uma deles e combinações entre si. Um exemplo disso é O 

Fichário de Viola Spolin
4 

que traz 210 fichas de exercícios, possibilitando diversas 

combinações em diferentes níveis de preparação improvisacional. 

Entretanto, o trato com o ator no estágio preliminar à ação nem sempre foi 

observado. Sobre a direção de atores no Brasil na década de 1980, Pereira (1980, p. 61) 

evidencia um ator submisso, sem liberdade de criação, que “deve ser totalmente 

passivo, física e mentalmente, obedecendo com disciplina ao seu diretor, sem discussão 

e com todo o respeito, pois só assim poderá sentir o personagem que será obrigado a 

viver”. A preparação de atores na teledramaturgia nacional, tal como a conhecemos 

hoje, teve início em 1999, com a contratação de Paloma Riani pela TV Globo e hoje é 

vista como um procedimento indispensável.  

 

Questões metodológicas 

 

 A Rede Globo de Televisão mantém, como uma de suas iniciativas de 

relacionamento institucional, o programa Globo Universidade, cujo objetivo é realizar a 

conexão entre academia e mercado, através do fomento à pesquisa. Recorremos ao 

                                                 
4
 Rio de Janeiro: Perspectiva, 2012. Tradução de Ingrid Dormien Koudela. 
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programa como parte da estratégia para viabilizar a proposta dos estudos realizados para 

o curso de mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), ao considerar a 

abordagem direta dos instrutores de dramaturgia.  

O primeiro contato foi realizado em junho de 2015, via correio eletrônico. Na 

ocasião, submetemos o projeto de pesquisa, o qual solicitava a abordagem do maior 

número possível de instrutores de dramaturgia – se não de todos. As negociações 

pessoais tiveram início no mês seguinte. A emissora afirmou não ser viável a 

abordagem de todos os profissionais e comprometeu-se a disponibilizar apenas dois, 

mediante indicação prévia de nomes por parte do pesquisador. Foram indicados os 

profissionais: Paloma Riani, precursora da função na TV Globo; Maria Roberta Perez, 

então instrutora de Malhação, produto chave no lançamento de novos talentos; e Chico 

Accioly, na época instrutor de I love Paraisópolis
5
, cujo trabalho poderia apresentar 

peculiaridades devido às implicações do contexto geográfico da trama sobre os atores. 

Dos três, apenas Chico Accioly foi liberado pela emissora para entrevista. A partir 

disso, e de maneira autônoma, a emissora indicou Andreia Cavalcanti, sob a alegação de 

que ambos representariam o ideal de preparação de atores da TV Globo e evidenciariam 

abordagens diferentes, exemplificando a diversidade do trabalho. As entrevistas foram 

realizadas em outubro de 2015, via telefone, com a mediação de um profissional do 

Globo Universidade. Destacamos que em nenhum momento houve intervenção do 

mediador no processo da entrevista: os instrutores abordados responderam a todas as 

perguntas postas e não houve sugestão de questões ou alinhamentos por parte da 

mediação. 

Julgando ser insuficiente a base de dados coletados em relação ao projeto inicial, 

resolvemos lançar mão de entrevistas realizadas por outros pesquisadores e profissionais 

da imprensa com demais instrutores de dramaturgia para compor a dissertação 

apresentada à UFJF. Entretanto, para o presente artigo, mantemos o recorte proposto 

pela emissora, evidenciando processos de preparação díspares, mas que convergem para 

os mesmos objetivos. 

Para análise dos dados, partimos da hipótese que haveria, por trás destes 

processos, um denominador ordinário composto por técnicas de preparação de atores 

oriundas do teatro que, em determinado momento, já haviam sido adaptadas para o 

contexto audiovisual, a partir de sua aplicação no cinema. Para trabalhar com esta 

                                                 
5
 Telenovela escrita por Alcides Nogueira e Mário Teixeira, com 154 capítulos exibidos às 19h, entre 11 

de maio de 2015 e 06 de novembro de 2015, sob a direção de Wolf Maya e Carlos Araújo. 
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hipótese de maneira sistemática e científica, propusemos analisar as entrevistas sob a 

luz de dois conceitos weberianos
6
: o tipo ideal e a evidência. O tipo ideal é concebido 

através de generalizações compostas por elementos comuns a fenômenos concretos, a 

partir das quais torna-se possível traçar aproximações com o real através das evidências. 

Assim, segundo Monteiro & Cardoso (2002, p. 14), o tipo ideal fornece um conceito 

inequívoco que facilita a classificação e a comparação. A evidência, por sua vez, se 

define pela repetição de um caso historicamente dado, numa quantidade determinada de 

casos ou que convirja para um tipo ideal (OLIVEIRA, 2008). Trocando em miúdos, elas 

são pontos que incidem em uma repetição regular que visam atingir o tipo ideal. A 

evidência “tem apenas o caráter de uma ‘hipótese de trabalho’ – quando se trata da 

explicação de um processo concreto e/ou quando se trata da formação de conceitos 

universais” (WEBER, 2001, p. 85). 

A partir disso, tomamos como tipos ideais as teorias teatrais de preparação de 

atores – nas quais residem a origem primária dos conceitos de interpretação cênica. 

Num segundo momento, através de entrevistas com os instrutores de dramaturgia da TV 

Globo, são coletadas evidências que convirjam para os tipos ideais elencados. Desta 

forma, é possível estabelecer comparações entre os instrutores entrevistados e as teorias 

levantadas, bem como entre os instrutores, viabilizando a indexação das técnicas 

empregadas pelos profissionais da emissora. 

 

Relatos de trabalho 

 

Chico Accioly atua há poucos anos na TV Globo. Seu primeiro trabalho foi 

Amores roubados
7
, seguido de O rebu

8
, I love Paraisópolis e Ligações perigosas

9
. 

Entretanto, iniciou seus trabalhos com elenco há mais de 15 anos no cinema.  

Ainda que goze de grande experiência com casting cinematográfico, Accioly 

estreou como ator. Ainda que tal fato não seja pré-requisito para exercício de sua atual 

função, lançar seu olhar de ator dentro do processo de preparação pode conferir uma 

                                                 
6 
Karl Emil Maximilian Weber (1864-1920), um dos intelectuais alemães fundadores da Sociologia.  

7
 Minissérie escrita por George Moura, com 10 capítulos exibidos às 18h, entre 6 a 17 de janeiro de 2014, 

sob a direção de José Luiz Villamarim. 
8
 Remake da telenovela homônima, escrita originalmente por Bráulio Pedroso e adaptada por George 

Moura, com 36 capítulos exibidos às 23h, entre 14 de julho de 2014 e 12 de setembro de 2014, sob a 

direção de José Luiz Villamarim. 
9
 Minissérie baseada em romance homônimo de Choderlos de Laclos e adaptada por Manuela Dias, com 

10 capítulos exibidos às 23h, entre 04 e 15 de janeiro de 2016, sob direção de Denise Saraceni e Vinícius 

Coimbra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Choderlos_de_Laclos
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maior familiarização com o que vive o artista. Na entrevista com ele realizada fica 

evidente a influência que sua experiência em atuação tem sobre seu trabalho instrutor: 

 

Eu acho que é muito útil porque, na verdade, ator é igual assassino: uma 

vez que você mata uma pessoa, você não vira ex-assassino. Eu não 

consigo me tornar um ex-ator; eu tenho esse ator dentro de mim. Então, 

quando eu estou no set de filmagem, ou na sala de ensaio, a minha cabeça 

pensa muito junto com a cabeça dos atores. Eu acho isso muito útil. 

(ACCIOLY apud TAERO, 2015b, p.3) 

 

Para o instrutor, não existem diferenças significativas entre a preparação para 

cinema ou televisão; tampouco ele vê alterações no processo por ele proposto em 

minisséries ou telenovelas. Diretamente indagado sobre a existência de discrepâncias na 

preparação entre meios e formatos distintos, ele coloca: 

 

Não vejo diferença. Eu acho que é de cada processo. O que eu vejo 

diferença é em como nós vamos contar essa história: que história é essa 

que nós vamos falar? Quem são essas pessoas? Aí realmente elas são 

muito diferentes uma da outra. Mas não por ser cinema ou televisão, 

novela ou série. Mas sim pela história. O que nós queremos com isso? 

Onde vamos chegar? Onde eu vou virar um artista melhor? Como isso vai 

ser transformador para mim enquanto artista, contando a história desse 

personagem? Como eu posso contribuir? O que eu posso melhorar na 

minha vida, na vida de alguém? Aí eu acho que é realmente muito 

diferente de uma obra para outra. (ibid. p. 12) 

 

De maneira geral, é relatado que a TV Globo isenta-se de fazer indicações na 

conduta dos profissionais da preparação de elenco. Estes profissionais trabalham com 

liberdade de criação, adaptando-se às circunstâncias de cada projeto, dos atores, e das 

indicações da direção – a qual realiza as principais determinações sobre a condução do 

processo: 

 

Nós, que somos instrutores de dramaturgia, preparadores de atores, 

ensaiadores de elenco, temos que saber que estamos trabalhando, mas que 

os atores são da direção, não são nossos. Então, temos que estar muito 

afinados com a direção sobre o que podemos contribuir pra essa obra que 

esse diretor está fazendo. [...] Talvez seja a parte mais delicada do 

trabalho.  É servir à direção e aos atores com o pensamento no que o 

diretor quer e do que os atores vão tratar. É um lugar bem delicado e de 

muita responsabilidade no sentido ético mesmo, de estar nessa linha de 

fogo e ser útil ao projeto como um todo. (ibid., p. 8) 

 

Embora relate não utilizar nenhum método de preparação, Chico Accioly 

realiza seu trabalho tal como a maioria dos profissionais, elaborando sistemas híbridos 

construídos a partir de métodos já descritos por outros teóricos. Neste contexto, foi 

possível mapear, em seu discurso, autores consagrados que desenvolveram técnicas 
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através de experimentos teatrais e cinematográficos, sendo a televisão um campo novo 

para experimentação.  

Um primeiro ponto que chama atenção no relato de Chico Accioly, e que ainda 

não é relatado de maneira recorrente no campo da preparação de atores, é o abandono 

de antigos hábitos. O preparador vê esta estratégia como ferramenta essencial na 

legitimação do trabalho criativo do ator. Desta forma, evita-se a criação de cacoetes – 

sejam físicos, verbais ou psicológicos – que deflagrem a personalidade do ator em 

sobreposição às personagens. Sobre isso, Accioly diz: 

 

A cada trabalho eu gosto muito que os atores “zerem” um pouco. Eles 

falam muito, agora, de um “detox”: o que nós temos que fazer? Que 

atores nós somos? E esquecer tudo o que nós aprendemos, tudo o que 

sabemos enquanto atores. Todos os personagens que nós já vivemos, 

todos os cursos já feitos. (ibid., p. 5) 

 

Para dar início ao processo de preparação nos ensaios, é recorrente que Accioly 

realize um aquecimento com seus atores, não apenas para prepará-los fisicamente, como 

para estimular usas faculdades criadoras. O instrutor destaca que, muitas vezes, solicita 

a algum ator que conduza esta parte do trabalho, que é realizada de maneira intuitiva, 

sem roteiro prévio. Outras vezes, também, utiliza-se de músicas durante o aquecimento 

para despertar a inspiração com estímulos sensoriais auditivos. 

  Ainda na etapa inicial do período de ensaios, o instrutor estimula a criação do 

que chama de “altar”, no qual os atores são instigados a depositar algum objeto pessoal 

que os incite a dar vida às personagens. Por se tratar de um objeto pessoal, pode não 

haver ligação direta com a história da personagem, mas ainda assim deve suscitar sua 

relação para com o presente trabalho.  

Accioly vê como fundamental a etapa de ensaios e workshops. Muitas vezes, 

este processo pode acontecer in loco, podendo o ator ter a vivência real de determinada 

situação ou realizar observações em determinado ambiente. No caso da teledramaturgia, 

também é comum a interferência de outros profissionais responsáveis por subsidiar a 

preparação física do artista no que diz respeito comportamento de época, códigos 

corporais subjacentes a determinados contextos ou prosódia. Fazem parte desta etapa as 

construções que envolvem os profissionais da caracterização – figurino e maquiagem.  

Como ponto de partida para o processo técnico de construção da personagem, 

Chico Accioly adota uma estratégia muito comum no cinema brasileiro, mas ainda 

pouco recorrente em televisão: a ausência de texto. Por sua experiência no campo 
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cinematográfico, ele transporta essa prática para o contexto da TV com segurança. 

Neste processo, o ator toma conhecimento do argumento central da história e das 

circunstâncias que envolvem as personagens. Assim, conduzido pelo olhar do instrutor, 

o ator deve se tornar capaz de projetar as situações descritas no roteiro sem contato 

prévio com ele.  

Ao privar o ator do contato com o texto, Accioly busca levá-lo a pensar como a 

personagem, sendo este um ponto essencial para a criação segundo sua proposta de 

trabalho. O que se espera é uma espécie de fusão entre artista e papel, na qual o ator 

abandona a si próprio para dar vida à personagem. Assim sendo, o raciocínio da 

segunda se sobrepõe ao do primeiro. Raciocinar como a personagem conduz o ator ao 

que chamamos de organicidade. Accioly coloca claramente em seu discurso que busca 

com o ator um trabalho orgânico de maneira que este possa viver plenamente qualquer 

coisa que venha a ser escrita pelo autor, tendo subsídios suficientes para conduzir a 

construção da personagem mediante o rumo tomado pela trama. 

Para que o ator esteja apto a trabalhar de maneira orgânica no momento da 

gravação, ainda que para isso ele já tenha tido contato com o texto, Accioly busca 

estimular o entendimento do subtexto: 

 

O meu trabalho é baseado no entendimento da dramaturgia, de buscar o 

que não está escrito no texto, de preencher os atores com pensamentos 

dos personagens e tentar diminuir o tempo de raciocínio do ator na hora 

de fazer a cena pra que o raciocínio da personagem se sobreponha ao 

raciocínio dele. (ibid., p.3) 
 

Ao trabalhar com as impressões causadas pelo subtexto, o ator vê-se preparado 

para eventuais momentos de improvisação.  Ainda que seja um processo restrito e 

muitos profissionais de televisão se mostrem contrários ao improviso devido ao ritmo 

industrial de produção, Accioly adota diretamente a prática na etapa de preparação. Ele 

relata que durante os ensaios, apresenta o argumento de determinadas cenas para os 

atores que, a partir disso, passam a trabalhar de maneira improvisacional – reforçando a 

ideia de raciocinar como a personagem a partir de uma circunstância dada, em sessões 

que podem durar mais de uma hora.   

A partir daqui, encontramos subsídios para a edificação de dois outros 

conceitos essenciais para a efetivação da cena, sobretudo no momento da gravação: 

comunhão e adaptação.  No processo que envolve ambos os conceitos, os atores estão 

abertos a afetarem-se uns aos outros, de maneira que a representação se torne algo 
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natural, contínuo e convincente. As personagens envolvidas na cena encontram-se 

imersas e compartilham do mesmo fluxo de ações, tornando possível a articulação 

realista do diálogo.  

Assim como Chico Accioly, Andrea Cavalcanti começou sua carreira como 

atriz: formou-se em 1984 e atuou até 2003, época em que começou seus trabalhos como 

instrutora de elenco na TV Globo. Na emissora, atuou em produtos como Duas Caras
10

, 

Passione
11

, Cordel Encantado
12

, Avenida Brasil e, mais recentemente, Êta mundo 

bom!
13

. Seu trabalho sempre foi pautado pelo interesse global na profissão, tendo seu 

trabalho permeado diversas áreas da carreira: 

 

Eu já ingressei assim. [...] E eu gostava tanto do trabalho de interpretação, 

quanto de dar aulas e de entender o processo do ator. Sempre foi assim: as 

duas profissões caminhando muito juntas. O fato de eu ter passado por 

tantas experiências me ajuda a entender o que o ator está passando. 

(CAVALCANTI apud TAERO, 2015a , p. 2) 

 

É no outrar-se enquanto atriz que ela estabelece uma relação de respeito para 

com a função do ator. Andrea Cavalcanti permite-se conhecer as necessidades e os 

pontos sensíveis dos artistas com o os quais trabalha, buscando as ferramentas 

necessárias para a elaboração de estratégias que satisfaçam as deficiências de cada ator.  

 

Eu acho que a preparação não é uma ciência exata. O meu trabalho, a 

minha experiência, me permitiu entender que cada ator funciona e é 

acessado de uma forma diferente. [...] Eu não posso chegar com um 

método determinado e fechado, de forma ortodoxa, como você mesmo 

citou, por que muitas vezes ele não vai funcionar para um determinado 

ator. (CAVALCANTI apud TAERO, 2015a, p. 3) 

 

Da mesma forma como a instrutora não se preocupa em traçar uma estratégia 

fixa para a abordagem do elenco, ela destaca que a emissora também não coloca 

nenhuma exigência nesta linha, estando seu trabalho condicionado apenas às 

necessidades identificadas pela direção de cada produto. Embora exista um padrão 

Globo de qualidade, este padrão é construído a partir da elaboração independente de 

cada um de seus profissionais que conhecem a história da emissora no campo da ficção 

                                                 
10

 Novela de Aguinaldo Silva, com 210 capítulos exibidos às 21h, entre 1º de outubro de 2007 a 31 de 

maio de 2008, sob a direção de Wolf Maia. 
11

 Novela de Sílvio de Abreu, com 209 capítulos exibidos às 21h, entre 17 de maio de 2010 a 14 de 

janeiro de 2011, sob a direção de Denise Saraceni. 
12

 Novela de Duca Rachid e Thelma Guedes, com 143 capítulos exibidos às 18h, entre 11 de abril de 2011 

a 23 de setembro de 2011, sob a direção de Ricardo Waddington e Amora Mautner. 
13

 Novela de Walcyr Carrasco, exibida às 18h, a partir de 18 de janeiro de 2016, sob a direção de Jorge 

Fernando. 
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televisiva e atuam a fim de alcançar os melhores resultados, mantendo a qualidade 

técnica de seus produtos. 

Ainda que não adote métodos fixos para a condução do elenco, Cavalcanti é a 

única a citar diretamente nomes de tradicionais métodos de preparação. Andrea 

Cavalcanti igualmente não estabelece um método pré-determinado para a preparação do 

elenco, mas, diferentemente, de Accioly, evidencia diretamente em sua fala o uso de 

técnicas pré-estabelecidas. De toda forma, ela não acredita que um método seja 

completo em si e capaz de sanar todas as deficiências de um processo por si só.  

Embora goze de liberdade no trato com o elenco, Cavalcanti também faz 

questão de destacar que seu trabalho está diretamente subordinado às diretrizes 

colocadas pelo diretor na elaboração do produto. O tom de cada personagem e a 

trajetória a ser trilhada por eles depende diretamente da concepção adotada pela direção 

e autoria do projeto, cabendo a ela, enquanto instrutora, auxiliar o elenco de maneira 

pragmática a alcançar estes objetivos. “Cada diretor gosta de um processo. Tem 

diretores que gostam do workshop, tem diretores que não gostam; tem diretores que 

preferem que eu atue direto no ponto, seja pontual e não resolva nenhum problema” 

(ibid., p. 3). 

Neste sentido, seu trabalho se estende para além da preparação. Ela 

desenvolve, ainda, um processo de revisão do trabalho dos atores na medida em que 

assiste junto com eles as cenas gravadas para futuras correções na condução de suas 

personagens. Este trabalho de aconselhamento e correção pode acontecer em três 

momentos distintos: i) durante a gravação, enquanto o ator está no set de gravação e 

solicitou a presença da instrutora mediante autorização prévia da direção; ii) logo depois 

da gravação, quando as emoções e a memória do ator ainda estão recentes o suficiente 

para facilitar o processo de compreensão e correção (o que pode, ocasionalmente, 

possibilitar uma regravação da cena mediante consentimento da direção); iii) depois da 

cena editada e veiculada, quando preparadora e ator assistem o produto que foi ao ar e 

compartilham suas impressões para ajustes futuros.  

A instrutora destaca o sentimento de verdade como fator central para a 

condução dos trabalhos em teledramaturgia. Mais do que buscar as pequenas nuances 

que eventualmente possam ser provocadas pelos diferentes formatos, o papel principal 

do instrutor é auxiliar o ator na transmissão da essência da história.  

A primeira técnica referenciada pela preparadora é a exaustão:  
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Grotowski acredita que a exaustão física faz com que o ator pare de 

pensar um pouco e entre em um estado bruto de emoção. Então, muitas 

vezes, nós fazemos um aquecimento físico bem intenso pra que ele [o 

ator] e o cerebral [lógico] dele parem de funcionar um pouco, e venha à 

tona o emocional. Isso vai depender de cada ator. (ibid., p. 4) 

 

A exaustão física, inerente à etapa dos aquecimentos, encontra-se no estágio 

pré-cena, ou mesmo no período dos ensaios. A partir dos aquecimentos que o ator, além 

de despertar fisicamente seu corpo, desperta também as faculdades criativas que 

desencadearão as reações verossimilhantes de sua personagem. 

Chama a atenção, no trabalho de Cavalcanti, a recusa de uma das mais 

tradicionais técnicas de representação: a memória emotiva. “Eu não acredito em 

memória emotiva. Eu acredito em você dar o que tem agora, de sentimentos que você 

conhece, do teu repertório de vida, da tua observação, pra usar isso em cena” (ibid., pág 

9). Por outro lado, a instrutora desenvolve uma técnica análoga baseada em exemplos 

concretos retirados de sua própria vida (ou de terceiros) para poder exemplificar 

situações nas quais o ator deve se colocar: 

 
Outro dia tinha uma atriz que tinha de fazer uma cena com o filho. Ela 

estava vindo [atuando] de uma forma um pouco... eu não me lembro bem, 

mas vamos por “agressiva”. E ela não tem filhos. Nós conversamos, dei 

um exemplo da minha relação com o meu filho numa situação muito 

parecida com a que ela estava vivendo ali na hora, e ela entendeu 

perfeitamente – esse amor maternal. Eu contei toda uma história, o que se 

passou comigo, como foi minha ação com o meu filho, e ela compreendeu 

– porque é uma atriz de uma inteligência emocional muito grande. Ela 

compreendeu e fez brilhantemente a cena. (ibid., p. 4) 

 

Nesta prática destaca-se o que a instrutora coloca como inteligência emocional, 

com a qual o artista é capaz de munir-se de experiências externas para reproduzir as 

emoções condizentes com sua personagem. Indiretamente, percebe-se a adoção de um 

trabalho próximo à observação, durante a qual os atores assistem a pessoas reais que 

vivem condições análogas às de suas personagens. 

Ao invés de trabalhar com a memória emotiva, Cavalcanti enfatiza a relevância 

da memória sensorial no contexto da composição de cena: “em determinadas situações, 

nas quais você tem que imaginar alguma coisa, o método do Lee Strasberg – de 

conseguir imaginar, trazer pra você o que eles chamam de memória sensitiva – também 

é interessante”. Neste ponto, a instrutora refere-se ao resgate de determinadas sensações 
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a partir de deixas sensoriais que estimulam a memória do artista, como cheiro, sabor, 

ruídos, etc..  

A caracterização também é um fator determinante para a concepção de um 

papel, segundo Cavalcanti. Não apenas estar munido de seu figurino e adereços, bem 

como por todos os elementos que compõem o set de gravação, além do ritmo das 

orientações dadas pelo diretor. Todos esses elementos induzem o ator a aflorar seu 

estado de criação, estimulando-o de maneira sensorial por diversas vias: seja tátil, visual 

ou auditiva. 

Outro ponto que a preparadora julga importante é a escuta: 

 
Para muitos atores é interessante usar o método do Meisner. Ele estimula 

muito a escuta em cena. Esse é um problema que muitos atores têm: não 

conseguir escutar em cena, não conseguir estar presente ali, naquele 

momento; [...] não só escutar o outro, como também se escutar; respeitar 

o que ele escuta e o que o outro escuta. Quando eu falo de escuta, não é só 

escuta de ouvido, é escuta de sentimento também. (ibid., p. 3) 

 

De certa forma, Cavalcanti refere-se egocentrismo dos atores [muitas vezes 

inconsciente, não tomado no sentido pejorativo] que pautam seus trabalhos preocupados 

apenas com a sua parte na representação. A partir dos exercícios de escuta, Cavalcanti 

busca estimular a interação em cena, levando o ator a absorver e reagir ao que é dito 

pelo partner, antes que possa proferir suas falas previstas no roteiro. Assim, ela também 

busca atingir os estados de comunhão e adaptação. 

 
Naquele momento, o ator poder absorver tudo o que precisa do 

companheiro de cena. [...] Algumas vezes o ator fala “ih, foi 

completamente diferente do que a gente pensou que seria”. Eu acho isso 

bom. Se foi completamente diferente, significa que o ator estava aberto 

para receber tudo o que estava vindo para ele naquele momento. O 

trabalho de preparação serve para dar segurança pro ator, para que ele 

possa ter liberdade e criar na hora da cena. (ibid., p. 3) 

 

Ao contrário de Chico Accioly, Andrea Cavalcanti vê no trabalho direto com o 

texto um grande auxílio para o ator. A preparadora acredita que nele se encontram 

muitos dos elementos necessários para despertar o impulso criador do artista. “A minha 

grande ferramenta é o texto. A partir do texto a gente descobre tudo, eu acho. O texto é 

nossa principal ferramenta, é o que nos dá o material mais rico que a gente tem pra 

poder trabalhar” (ibid., pág 9). O trabalho com o texto não se refere apenas ao material 

diretamente escrito pelo autor. Cavalcanti também explora o subtexto – os elementos 

subentendidos, contidos nas entrelinhas, que denotam as reais intenções da personagem: 
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Muitas vezes, a grande dificuldade é que, no corre-corre, o ator sozinho 

não consegue enxergar os pormenores, não consegue enxergar algumas 

curvas. É muita cena para estudar E é aí onde eu os ajudo muitas vezes: 

“nessa parte você pode pensar assim; isso aqui tem isso”. Eu os ajudo 

muito nesse sentido, principalmente quando a novela já está em 

andamento – a sair da zona de conforto. (ibid., p. 9) 

 

É neste ponto que reside um dos diferenciais da preparação: o papel do 

instrutor de dramaturgia é auxiliar o ator nos pontos alheios ao seu entendimento. Além 

de o preparador poder lançar mão de um olhar diferente sobre a concepção da 

personagem, muitas vezes o ritmo acelerado da produção de teledramaturgia não 

permite com que o ator, sozinho, explore todas as nuances de sua personagem.  

 

Considerações finais 

 

 A partir do material coletado nas entrevistas realizadas com os preparadores, 

foi possível a identificação de vinte técnicas que descrevem o trabalho realizado pelos 

instrutores de dramaturgia da TV Globo. Delas, dezoito evidenciam uso recorrente da 

tradicional literatura da preparação de atores, ainda que muitas vezes os instrutores 

abordados tenham desenvolvido leituras próprias destas técnicas e realizado adaptações 

em seu emprego; e apenas três são partilhadas por ambos. Observamos o quadro-síntese 

a seguir: 

 

Tabela 1 – Mapeamento das técnicas 

Técnica Autor Accioly Cavalcanti 

Adaptação Stanislavski X X 

Antigos hábitos Grotowski X 
 

Aquecimento Grotowski X 
 

Caracterização Stanislavski 
 

X 

Circunstâncias dadas Stanislavski X 
 

Comunhão Stanislavski X X 

Escuta Meisner 
 

X 

Exaustão Grotowski 
 

X 

Fusão Stanislavski X 
 

Improviso Spolin X 
 

Inteligência emocional Não há referência 
 

X 

Memória sensorial Strasberg 
 

X 

Objeto correlativo (pessoal) Strasberg X  

Observação Diderot X 
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Organicidade Stanislavski X 
 

Recusa do texto Não há referência X 
 

Sentimento de verdade Stanislavski 
 

X 

Subtexto Stanislavski X X 

Uso do texto Stanislavski 
 

X 
Fonte: o autor. 

 

 De maneira geral, os discursos dos profissionais evidenciam uma forma de 

trabalho comum ao meio: criar um arranjo de técnicas de diversos autores que seja 

capaz de sanar as necessidades do elenco, do diretor e do produto.  

Ambos instrutores afirmam não trabalhar com métodos pré-estabelecidos ou, 

sequer, seguir o sistema de apenas um autor. Deles, Andrea Cavalcanti explicita, em seu 

discurso, os nomes dos autores dos métodos com os quis trabalha, ao contrário de 

Accioly. 

Apenas dois itens não encontram correspondência na literatura convencional. 

Cada um deles é trazido por um dos preparadores. Tratam-se: i) da recusa do texto, 

proposta por Chico Accioly; ii) da inteligência emocional, criado por Andrea 

Cavalcanti. 

No que tange à emissora, a TV Globo se isenta de fazer indicações na conduta 

dos instrutores de dramaturgia. Estes profissionais trabalham com liberdade de criação, 

adaptando-se às circunstâncias de cada projeto, dos atores, e das indicações da direção – 

a qual realiza as principais determinações sobre a condução do processo. 
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