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por tão adorada e odiada, celebrada e maldita, fascinante e 
ao mesmo tempo corriqueira, a arte do ator é vista pela maio-
ria das pessoas como um exercício de profissão algo inferior 
às outras artes ou profissões que o homem realiza ao longo 
dos tempos. imagina-se, percebo, que um ator seja alguém 
que apenas, talvez, seja levado a responder a um chamado da 
sorte, ajudado por uma “estrela” ou carisma, para levar sua 
vida como aventura arriscada, inconsequente, que envolve 
perdição e desregramento cotidiano, liberdade e tragédia, 
e dependendo do azar, sucesso, dinheiro e glória passageira.

Há algo de necessariamente abjeto, pensam muitos, em se 
viver nesse oficio de boemia constante e a exibir fraquezas 
e dotes físicos em público, sob lonas e sobre tablados duvi-
dosos. a sensação é agravada pela observação da voragem da 
indústria do entretenimento: atores são seres infelizes que 
ganham fama súbita e assim mesmo, num susto, são esque-
cidos e caem em desgraça, pagando o justo preço da solidão 
e da miséria por terem abandonado a família, a moralidade, a 
forma usual de se estar no mundo.

Matheus nachtergaele



entretanto, saibam que, apesar de isso tudo também ser 
verdade, nosso trabalho, o dos atores, é fruto de um cha-
mamento antigo, fundamental e indissolúvel do fato de se 
ser humano. atuar é um oficio milenar, todo cheio de ensina-
mentos variados, surgido em cada canto do mundo, e pro-
pulsado por um imenso interesse em se saber o que somos, 
por que somos como somos e o que ainda poderemos ser. 
É preciso que alguns se debrucem sobre o abismo do ser, sobre 
o espanto da saga dos homens, para que em grupo, sempre 
em grupo, possamos iluminar nosso passado e o caminho a 
se seguir. Os atores são seres profundamente vocacionados 
a fazer um mergulho em si mesmos, mas em busca do “outro”, 
para abandonar os fazeres cotidianos e ritualizar o processo 
humano, numa atividade de cura e celebração, de denúncia e 
perdão, de ciência e perdição. O teatro é um lugar de “salva-
mento”, e seus artífices são como monges às avessas: rezam 
no excesso, estão sós diante da multidão, dançando em meio 
à grande algazarra da divina comédia.

de vez em quando, alguém apaixonado e generoso procura 
tornar documento essa matéria tão fluida que é atuar. este 
livro conta as aventuras diversas de um ator com anos e anos 
de palco, aprendizagem e pesquisa em grupo. Um livro que 
é fruto da paixão irremediável de um homem por seu ofício. 
gosto sempre de pensar que livros de atores são livros para 
todos os que ainda amam e se interessam por seres humanos.

por fim, indico os saborosos textos do ney piacentini para 
as gentes de teatro, claro, mas também para toda e qual-
quer pessoa que esteja curiosa para entrar na oficina privada 
dessa gente maluca, brincante e cheia de uma paz torturada, 
que somos nós, os atores.



ApresentAção



este pequeno livro reúne artigos e textos publicados em revis-
tas acadêmicas e não acadêmicas entre 2012 e 2020. na pri-
meira parte predominam as considerações sobre a atuação de 
ney piacentini, principalmente em espetáculos da Companhia 
do Latão. exceto Espelhamentos, que trata do processo do 
monólogo Espelhos, realizado com os contos homônimos de 
O espelho, de Machado de assis e guimarães rosa. 

a sequência dos artigos foi organizada cronologicamente. 
Kusnet hoje; Ensaio sobre ensaios; Ensaio de escuta; Toporkov 
e Stanislavski – uma profícua relação entre ator e diretor; 
Atuar sem texto, errar e perder-se em cena; e Espelhamentos 
priorizam os processos atuativos do autor. por sua vez, 
A politização de um ator através de um grupo de teatro e 
mst e Companhia do Latão: teatro e reciprocidade pedagó-
gica, se voltam à gradativa adesão de ney p. à politização 
do grupo paulistano. Já O pão e a pedra: uma greve no palco 
reúne as duas características em um mesmo escrito. 

Boa leitura.




