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 Em se tratando de discutir sobre as questões sonoras em Meyerhold, faz-se 

necessário, ao meu ver, partir do contexto de ideias da época, ou pelo menos o 

que sabemos delas. Dessa maneira o movimento simbolista vem à tona, trazendo 

com ele a área de literatura para ser agregada a este estudo que já lida com duas 

áreas: música e teatro, mas felizmente, ao meu ver, considero que continuamos no 

campo das artes.  

Já de partida nos deparamos com um problema de difícil resolução: a 

definição de simbolismo e por conseguinte símbolo. Símbolo possui  dezesseis 

definições no velho e sábio Aurélio que começa nas explicações mais usadas, 

contemplando a analogia e o misticismo -  “1.aquilo que, por um princípio de 

analogia, representa ou substitui outra coisa;...3. aquilo que tem valor evocativo, 

mágico ou místico;” - passando por uma explicação onde a ideia de convenção é 

agregada “...4. objeto material que, por convenção arbitrária, representa ou 

designa uma realidade complexa;” - e chegando finalmente na explicação 

semiológica e semiótica do signo-símbolo “...16. Signo que, em oposição 

simultânea ao ícone e ao índice, se fundamenta numa convenção social e mantém 

uma relação instituída, convencional, com o referente” (FERREIRA, 2009).  

Aproveitando a generosidade do dicionário, a definição de simbolismo 

encontra-se um pouco antes e reza:  
Escola literária do fim do século XIX, que se originou na França, surgida como 
reação contra o parnasianismo, e que, caracterizando-se por uma visão subjetiva, 
simbólica e espiritual do mundo, adotou novas formas de expressão, traduzindo 
as impressões por meio de uma linguagem em que dominava a preocupação 
estética. Escola de tendências análogas, nas artes plásticas e na música (Idem, 
ibidem). 

 

Juntando estas informações pode-se perceber a complexidade do assunto e, 

seguindo o exemplo de Anna Balakian (2007), não se pretende chegar a uma 

definição final ou conceitualização da palavra “simbolismo” e muito menos do 

movimento simbolista. Pretendo sim usar elementos destas informações para 

conduzir este breve e inicial estudo, tais como analogia, misticismo e convenção, 
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pois ao meu ver, estes termos é que vão propiciar a aproximação da questão 

sonora e musical com o teatro de Meyerhold.  

O estudioso inglês Sir Cecil Maurice Bowra (1898-1971) citado por 

Balakian vai incluir na tradição simbolista todos os poetas que  
tentaram manifestar uma experiência supernatural na linguagem das coisas 
visíveis e assim quase toda palavra é um símbolo e é usada não em seu sentido 
comum, mas em associação  com aquilo que ela evoca de uma realidade situada 
além dos sentidos. (Bowra apud BALAKIAN, 2007, p. 12) 
 

 
É nesta relação da palavra e aquilo que ela evoca mentalmente e também 

na sua elocução sonora que os caminhos da literatura e da música se entrecruzam 

mais uma vez. É sabido que, desde os gregos, a música é tratada e reverenciada 

como uma arte de “poderes especiais.” Esta categorização é reforçada mais ou 

menos ao longo da história da música, mas de certa forma ela é quase onipresente. 

Henry Raynor em seu livro História Social da Música afirma, em relação à idade 

média, que “a igreja cristã utilizou a música, como o culto pagão o fizera, para 

fins de uma atmosfera extraterrena que ela podia criar, e para afastar o culto do 

reino da experiência e sentimento subjetivos pessoais” (1981, p.26). Convém 

lembrar que a idade média musical vai do século V ao século XIV-XV, ou seja, 

são quase mil anos de crença e inculcação desta ideologia que professa poderes 

ocultos da música (que inclusive serve de título para um outro livro, escrito por 

David Tame, 1984). Observe também pela afirmação de Raynor que o culto 

pagão, anterior e praticamente ainda mais velho e persuasivo que o culto cristão, 

também promulgava esta ideia “superpoderosa” da música.  

Não estou dizendo e nem criticando esta ideia como infundada. A questão 

a meu ver é o excessivo peso dado às propriedades de alteração temporais 

inerentes ao fazer musical para as quais são dadas explicações metafísicas e 

esotéricas. Mas o fato é que o fazer musical, a lida com os sons e as sonoridades 

no decorrer da trajetória humana tem sido permeada por analogias e misticismo, 

ou seja, esta é uma atividade artística que carrega intrinsicamente consigo a ideia 

simbólica. Talvez pela sua característica abstrata, de onda sonora que é 

perceptível mas não é visível é que se fez necessário esta conexão com imagens 

ou quaisquer outros signos mais palpáveis e facilmente compreensíveis. Daí a 

necessidade de analogia e a introdução de explicações místicas. A própria escrita 

musical que vai se desenvolver a partir do ano 1000 com Guido D’Arezzo é toda 
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baseada num sistema simbólico convencionado que vai culminar com a escrita 

musical ocidental conhecida, utilizando o pentagrama, claves, fórmulas e figuras 

musicais.  

A questão simbólica dentro da trajetória da música inicia-se com os mitos 

que rondam a sua origem ao redor da criação da lira de Apolo e do aulos de 

Dionísio, passa por Pitágoras explicando as relações da música com os números e 

a harmonia das esferas e chega a seu ápice  no século XVIII, ao final do período 

barroco, quando estabelece-se a teoria dos afetos e a doutrina das figuras. Ambas 

estabelecem relações da palavra com a música e entendem música como a 

expressão dos sentimentos. A primeira relaciona diretamente as emoções 

características, ou afetos, a determinados procedimentos musicais e a segunda 

relaciona música e retórica e cria o “word painting” , ou seja, a transposição por 

sugestão ou semelhança de um determinada palavra para um procedimento 

musical. Percebe-se nestas duas teorias uma tentativa  sinestésica, de diálogo entre 

as percepções e uma sutil mudança no entendimento da música que passa a ser 

pensada como um recurso para compreensão das emoções e dos sentimentos.   

Portanto, ao se estudar o simbolismo e suas relações com a música é 

necessário ter em mente que a música em si já é bastante carregada de símbolos 

que foram sendo agregados ao longo de sua existência, quer seja em relação a sua 

performance ou a sua escrita. Tem como característica intrínseca a convenção 

sonora, inclusive a categorização do que é ou não música passa pela organização 

destes sons convencionalmente, ou seja, ela é formalizada. Um outro dado 

bastante importante desta digressão é a tendência sinestésica que envolve música, 

seu trânsito livre entre imagens, associações, movimentos corporais, sentimentos, 

que será um dos pontos de contato com as técnicas simbolistas.  

Depois desta breve explanação sobre a questão do simbolismo na música, 

dirijo-me ao simbolismo do final do século XIX que vai influenciar Meyerhold. 

Enquanto movimento literário, o simbolismo tem como principais figuras 

Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Henrich von Schubert, Brentano, 

Novalis, Tieck, E. T. A. Hoffmann, Villiers, Hofmannsthal, Rilke e D’Annunzio.   

No teatro simbolista temos as figuras de Lugné-Poe, Villiers, Maeterlinck, 

Hauptmann, Hoffmannsthal, Paul Claudel (seus dois primeiros diálogos 

dramáticos) e  Yeats.  Segundo Balakian a maior preocupação do simbolismo era 

“...o confronto entre a mortalidade humana com o poder de sobrevivência, através 
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da preservação das sensibilidades humanas nas formas artísticas”(p.15). As 

sensibilidades humanas são uma combinação das percepções interior e exterior e o 

simbolismo vai tornar estas percepções maleáveis estabelecendo relações entre o 

abstrato e o concreto. A autora nos lembra que na época do movimento ainda não 

tínhamos Freud e que os conceitos de realidade  e consequentemente de verdade 

são entendidos no sentido do “divino, inatingível aqui e agora” (p.25) e portanto a 

realidade é espiritual, o realista é o sonhador. No meu ponto de vista é exatamente 

por causa deste diálogo entre o concreto e o abstrato que a música é tão bem vinda 

entre os simbolistas. Ela faz dessa “realidade espiritual” sua matéria-prima porque 

o som é o veículo de transporte.  

O movimento simbolista vai utilizar a música principalmente no seu 

aspecto formal: tema e variação, exposição e desenvolvimento, uso de pausas, 

porque tem como princípio um discurso indireto onde as palavras devem sugerir 

imagens provocando a liberação onírica. Além disso, a música possui uma 

estrutura que rompe com a progressão lógica comum na poesia que antecede o 

movimento simbolista. O simbolismo também vai utilizar da sonoridade de 

palavras especiais em associação, criando uma recorrência sonora de fonemas que 

resulta em uma série de sons musicais, apelando aos ouvidos. A música tem em 

comum com a poesia o paradoxo entre espontaneidade e cálculo, onde “um 

processo intelectual e matemático [ocorre] em lugar de uma reação instintiva a 

uma emoção” ( BALAKIAN, 2007, p.71).  

Logicamente o movimento teve muito mais características e fases onde os 

elementos musicais foram tratados de diferentes formas por diferentes autores. O 

movimento simbolista foi de uma importância gigantesca para outros movimentos 

de vanguarda na arte que o sucederam, e suas influências podem ser percebidas 

até os dias de hoje. Na Rússia em tempos de revolução, logo no início do século 

XX, o movimento simbolista chega também causando curiosidade e 

experimentos. Em S. Petersburgo, a velha capital, Ivánov, um dos principais 

teóricos do simbolismo russo, reúne em seu apartamento, chamado de “Torre,” 

vários nomes ligados à intelectualidade e ao meio artístico para discutir esta “nova 

arte.” (GUINSBURG, 2008, p.20). Dentre eles Meyerhold.  

Estas reuniões foram importantes para montagens subsequentes realizadas 

por Meyerhold em Poltava e depois quando da sua filiação à atriz  Vera 

Komissarjévskaia de volta em S. Petersburgo. São trabalhos do período de 1906 e 
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1907 onde o diretor experimenta com as técnicas, preceitos e  autores simbolistas, 

tais como: Irmã Beatriz de Maeterlinck, Barraca de Feira de Aleksandr Blok, O 

casamento de Zobeida de Hoffmannstahl e A Vitória da Morte de Sologub. 

Nestes trabalhos e também a partir de experimentos anteriores com a sua 

própria companhia chamada de Teatro-Estúdio, Meyerhold está colocando em 

prática “um novo repertório, um teatro de Maeterlinck, D’Anuzzio (sic) 

Przybyszewski...um teatro como reação contrária ao naturalismo, um teatro de 

Convenção, não um teatro d’alma.” (Meyerhold apud THAIS, 2009, p.20).  Esse 

teatro de convenção que teve formulação teórica de Briússov (do círculo de 

Ivánov), vai ser delineado por Meyerhold através de uma nova organização do 

espaço cênico, acompanhado de uma concepção do corpo do ator como uma 

estatuária plástica e ainda, uma composição da cena teatral baseada numa rítmica 

musical wagneriana. Propunha uma cena descompromissada  com as exigências 

da realidade, um ator que não reproduz a vida mas que a cria “na arte, tudo não 

como na vida, mas como na super vida.” (Tcherbakov apud THAIS, 2009, p.36).    

É uma concepção baseada na forma, o que Meyerhold chama de drama 

estático, “em que a ação é definida não como uma série de eventos externos, mas 

como um acontecimento da alma dos personagens, materializando-se nas pausas, 

nos silêncios e, principalmente, nas formas e nos movimentos plásticos.” (THAIS, 

ibidem, p.33-34). É nesta ênfase na forma e nos vários níveis de  organização (do 

corpo, da cena, dos sons) que o teatro de Meyerhold vai dialogar mais de perto 

com a música.  

Meyerhold teve uma forte educação musical e possuía um profundo 

conhecimento dos escritos e ideias de Richard Wagner, assim como de suas obras. 

Ao elaborar e corroborar com as ideias desse “novo teatro,” dessa  “nova arte,” 

essas informações musicais serão utilizadas e se tornarão muito presentes na 

formulação de suas proposituras de direção e concepção cênicas.  

 Richard Wagner é o grande revolucionário da segunda metade do período 

romântico musical já imbricado de sentimento nacionalista (aproximadamente 

1860 em diante). Ele vai propor a obra de arte total principalmente através de seus 

trabalhos operísticos e, estruturalmente, é o propositor do leitmotiv (motivo-guia, 

mais ou menos como uma linha melódica que identifica um personagem, uma 

coisa, uma ideia ou um símbolo no drama musical). Um outro elemento estrutural 

muito importante utilizado por Wagner é o cromatismo, a instabilidade tonal por 
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excelência pois emprega-se os doze sons possíveis da oitava tonal (todas as teclas 

entre duas notas dó consecutivas no piano, por exemplo). Foi bastante 

influenciado por Beethoven (1770-1827) cujas sinfonias foram e ainda são de 

grande relevância dentro da história da música ocidental. Em vários pontos sobre 

a obra de Meyerhold, a sinfonia é mencionada como a forma musical modelo para 

compreender suas encenações.  

A sinfonia está diretamente relacionada com a sonata,  forma musical por 

excelência desenvolvida durante o classicismo (segunda metade do século XVIII, 

aproximadamente 1750-1825). A forma sonata que será empregada em pelo 

menos um dos movimentos da sinfonia (normalmente o primeiro) é caracterizada 

pelo contraste e daí ser tão interessante para o compositor o seu uso. Através desta 

forma o compositor tem maior liberdade de expressão, porque a forma impõe a 

criação de contrastes, quer sejam rítmicos, melódicos, harmônicos, quer sejam 

com relação às tonalidades ou ao material temático. Ela apresenta uma primeira 

seção denominada de exposição onde um primeiro tema é apresentado na 

tonalidade que normalmente dá nome à peça (ex. Sonata em Sib Maior, Mozart, o 

primeiro tema está em sib maior), depois vem uma transição (chamada de ponte) 

que instaura uma instabilidade tonal e já deve propor uma outra tonalidade que 

conformará um segundo material temático. Esta seção normalmente é terminada 

com recursos claros, incisivos, repetitivos que podem estar ou não dentro de uma 

cadência (fechamento). Toda a exposição normalmente é repetida, para deixar 

claro para o ouvinte o material proposto. 

A segunda seção é denominada de desenvolvimento e nela se instaura a 

instabilidade e é aqui que o compositor pode mostrar a sua inventividade a partir 

do material apresentado na primeira seção. É uma seção tensa e excitante, onde os 

temas podem ser quebrados, combinados, recombinados, estendidos, encurtados, 

re-orquestrados. Além disso o material tonal pode ser tratado livremente, usando 

do cromatismo. Sua última parte prepara para um retorno ao tema inicial quando 

se dá a recapitulação.  

A terceira e última seção da forma sonata é chamada de reexposição ou 

recapitulação. Nela é como se ouvíssemos novamente a primeira seção com um 

pequeno diferencial: a tonalidade deve ser a mesma em toda a seção afirmando e 

reafirmando o tom da peça, no primeiro tema, na ponte, e no segundo tema. Caso 
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haja uma coda (parte final), ela também deve estar na tonalidade principal da 

peça.  

Como se pode depreender nesta descrição e ao se acompanhar a história da 

música e se comparar os estilos de sonata de Haydn, Mozart, Beethoven por 

exemplo, é notável o que esta forma pode propiciar de inventividade e criação e 

ainda contando com um princípio que ao meu ver é altamente carregado de 

dramaticidade: o contraste.  

No meu entendimento, é aqui, na questão dramática do contraste onde 

convergem a sinfonia – onde a forma sonata é executada na dimensão da 

orquestra (portanto agregando mais contraste no que concerne aos timbres), 

Wagner e suas ideias de obra de arte total, leitmotiv e cromatismo, e os 

experimentos do teatro meyerholdiano. Também é importante notar que desde o 

aparecimento da forma sonata no século XVII até Beethoven e depois Wagner, 

temos a agregação de outros elementos sonoros que se aproximam da literatura e 

da arte dramática nas formas difundidas no período. Teremos, por exemplo, o 

aparecimento da música programática, que é essencialmente instrumental e está 

associada a um poema, uma estória ou alguma fonte literária e em linhas gerais 

pretende, em sons, descrever esta estória. Assim surge a sinfonia programática, 

cuja Sinfonia Fantástica, op.14 de Berlioz é o mais conhecido exemplo, as 

aberturas programáticas, teatrais e de concerto (p.ex. Mendelssohn – Sonho de 

uma noite de Verão), as peças de caráter (ex. Schumann), o poema sinfônico 

(Liszt e Strauss) e o próprio drama wagneriano.  

Jonathan Pitches em seu livro sobre Meyerhold (2003) descreve um pouco 

do processo adotado de preparação do ator tendo em vista as questões musicais. 

Meyerhold queria de seus atores um comportamento em cena que se aproximasse 

de uma composição musical, para que houvesse fluidez, contraste, forma e cor 

(p.56). Para isso treina seus atores ritmicamente – ritmo do movimento e da ação. 

Descreve esse treinamento rítmico em 3 fases1: otkaz (recusa), posil (enviar) e 

                                                
1 Embora Pitches não mencione em seu trabalho, existem 4 fases descritas para o treinamento da 
biomecânica. Esta outra fase estaria incluída depois da posil, antes da tochka, é chamada de 
tormoz, que significa ruptura ou liberação. Como ela ainda é relativa à ação propriamente, 
considero que podemos continuar o estudo pensando apenas nas 3 fases citadas por Pitches. 
Encontrei em outros estudos referência a apenas 3 fases também, e ainda uma suposta fonte para 
Meyerhold foi um princípio japonês de treinamento dos atores e dançarinos conhecido por Jo-Ha-
Kyu (reter – quebrar – permitir), também dividido em 3 partes. Ver Ritmo em Barba e Savarese, 
1991.   
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tochka (final do ciclo de ação). Durante a otkaz o ator prepara a ação em sentido 

contrário, é o impulso, é o negativo ou a contra ação. Pode também ser pensada 

como um prólogo.  Se a ação é pular, durante o otkaz o ator se agacha. A posil é a 

ação propriamente, a expressão daquilo que foi sugerido no prólogo. De acordo 

com o exemplo é o pulo em si. E finalmente a tochka é a finalização da ação, 

como um epílogo, mas deve conter e sugerir um novo começo. Então, 

completando o exemplo, o ator termina seu salto na aterrissagem e já prepara ou 

dá a dica de sua próxima ação.  

Podemos perceber aqui uma certa proximidade com a forma sonata. A 

otkaz equivaleria a exposição, uma apresentação daquilo que se pretende fazer; a 

posil equivaleria ao desenvolvimento, é quando o ator e o compositor fazem 

aquilo que são capazes; e finalmente a tochka equivaleria à reexposição  que 

também guarda segredos e surpresas para o espectador. Embora na sonata a ênfase 

esteja na primeira parte, quando da exposição dos temas, e no teatro, ao meu ver, 

a ênfase esteja na segunda parte, no desenvolvimento,  na ação propriamente dita, 

acho que podemos pensar formalmente nesta aproximação como válida. Na 

tentativa de ilustrar mais e entender melhor estes procedimentos, passo a traduzir 

uma descrição de uma cena citada por Pitches do ator Igor Ilinsky, sobre a peça A 

Proposta, de Chekhov.  O texto diz: Ele bebe um copo de água. Segundo Ilinsky 

esta única frase se torna uma cena inteira:  
Ilinsky quebra sua fala, aperta seu coração com uma mão, a lapela do casaco 
com a outra. O pai levanta, dá um passo para traz e levanta ambos os braços, 
como se Ilinsky fosse nadar para ele. A empregada no fundo levanta a sua 
vassoura e a segura em riste no ar sobre a sua cabeça. Existe uma pausa. A 
música de Chopin começa a tocar. Ilinsky, ainda segurando a sua lapela, estica a 
outra mão para o copo sobre a mesa. Ele segura o copo a uma distância de um 
braço de sua boca. Seus olhos se arregalam. A música toca mais alto. O pai e a 
empregada permanecem congelados. Com um rápido e brusco movimento traz o 
copo para si e bebe a água. A música pára, a empregada retorna para a sua 
varredura. Ilinsky cuidadosamente alisa sua lapela e retorna o copo para a mesa. 
O pai continua com a sua próxima fala. (Houghton, 1938, p. 123 apud 
PITCHES, 2003, p. 56-57, minha tradução) 

 

Como se pode perceber, toda a cena é preparada, pensada, formalizada. 

Existe diálogo e contraponto de ações entre os atores em cena e a música de 

Chopin que entra, cresce e sai de cena. Ainda de acordo com Pitches, Meyerhold 

pensava na música como um estímulo constante para a ação, como parte da forma 

da cena, e não simplesmente uma outra camada em cima de todo o resto (p.54).  



 9 

Recorro mais uma vez a Maria Thais explicando em outra montagem, A 

Morte de Tintagiles, de Maeterlinck,  os princípios básicos adotados por 

Meyerhold que ao meu ver estão presentes nesta descrição de Ilinsky.  
Vivência da forma: mecanismo de fixação e controle da instabilidade emocional, 
livrando o ator dos fatores casuais da interpretação; ... 
Pausa: não se destina a potencializar o estado de espírito, mas, acima de tudo, 
destina-se à construção intelectual. (Thais, 2009, p.28) 

 

No meu entendimento a cena de Ilinsky é toda marcada e ensaiada já com 

a música de Chopin e inclusive a pausa inserida antes da música começar a tocar 

deve ter sido cronometrada. Observem que a descrição feita é como um 

planejamento pré-estabelecido, uma partitura mesmo. Coloco-me a imaginar o 

restante da peça e misturo referências musicais com referências coreográficas, 

vejo a peça como teatro coreografado sobre música. Mas ainda tem as falas.  

Segundo Thais, para Meyerhold havia um uso abusivo de palavras no 

teatro de repertório, tradicional.  Era necessário utilizar as palavras como matéria 

de cena, “como desenhos sonoros integrados à ação” (p.63). Ainda com relação à 

montagem d’A Morte de Tintagiles, posso destacar as prescrições de Meyerhold 

para as falas: 
3. Nunca usar trêmulos; 4.  ler as linhas como se estivesse oculto em cada frase 
uma profunda crença numa força onipotente; 5. Firmeza do tom, pois se for 
borrado soará como elegantemente “moderno”; ....7. Não arrastar o final das 
palavras. O som deve cair em grande profundidade. Deve ser claramente 
definido e não tremer no ar; 8. Como um piano. É a razão para não haver 
vibração; 9. Não falar em rápida tagarelice. Calma épica....” (GUINSBURG, 
2008, p.26)  

 

Fica claro destes itens  que Meyerhold tinha que tirar vícios de oratória e 

do estilo declamativo que era corrente no século XIX e começo do século XX no 

teatro. Propunha uma fala mais leve, mais transparente, que não era a fala trivial e 

nem a fala impostada. Queria uma fala associada à linguagem gestual, que por sua 

vez era próxima de uma linguagem pictórica (THAIS, 2009, p.23).  

Para isso contou com uma parceria interessante, embora tenha durado 

pouco tempo. Teve como músico colaborador Mikhail Fabianovich Gnesin (1883-

1957) que estudou com Rimsky-Korsakov, e seus primeiros trabalhos estavam 

ligados ao movimento simbolista. Gnesin propôs aos atores de Meyerhold uma 

forma partiturizada de falar, que ele chamou de musical reading  (leitura musical). 

Ele mesmo explica que seria uma composição musical falada onde “não uma 

declamação...mas a leitura com uma precisa observação de ritmo e altura.” 
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(Gnesin apud SITSKY, 1994, p.243, minha tradução). Embora eu tenha 

encontrado poucos escritos sobre Gnesin, ficou claro que ele não queria um 

recitativo e nem tampouco o “sprechgesang” (a fala entoada) de Wagner ou o 

“sprechstimme” (voz falada) de Schoenberg. Encontrei sim uma partitura rítmica 

com as palavras embaixo das figuras, mas parece-me que haveria também 

indicação  de altura, mas ainda não encontrei documentos. Ao que tudo indica os 

atores de Meyerhold não conseguiram realizar sua proposta, mas é possível que 

Meyerhold sendo ele mesmo um ator experiente, tenha compreendido a proposta 

de Gnesin e tenha tentado em seus trabalhos posteriores treinar os atores neste 

novo tipo de fala. Daí a insistência nas suas prescrições com relação a 

procedimentos que devem ser evitados.  

Ainda com relação à questão da fala dos atores, Meyerhold em suas 

palestras vai traçar uma espécie de “linha progressiva” com relação à emissão 

vocal em cena. Começa em Glück (1714-1787) com a não discriminação entre as 

árias e os recitativos, passando por Wagner onde ele ressalta o papel da orquestra 

em diálogo com o ator-cantor que fala em cena, mas uma fala melódica,  para 

causar associações de ideias no espectador. Depois cita Scriabin (1872-1915) que 

refutava a ópera e queria criar uma representação massiva que fundisse música, 

sons e luz. Prokofiev ((1891-1953) é o próximo a ser enfatizado por ter eliminado 

a “doçura” de suas óperas e obrigado os personagens a moverem-se 

continuamente em recitativos em prosa, exigindo atores dramáticos e não cantores 

de ópera. E finalmente ele chega a Gnesin, quase como um continuador de 

Prokofiev (MEYERHOLD, 1972). Como se pode depreender é muito forte a 

presença da ópera no pensamento meyerholdiano quando se trata da questão 

sonora. No entanto, ele era contundente na sua crítica aos resultados e montagens 

que ele conhecia, adjetivando frequentemente de “estúpidos” os procedimentos 

adotados na maior parte das encenações operísticas, inclusive as wagnerianas.   

Existe uma outra descrição de outra montagem, Hedda Gabler de Ibsen, 

feita pelo assistente de Meyerhold, Iartzev, onde pode-se ter uma ideia mais 

palpável do procedimento das falas: 
A primeira  cena entre Levborg e Hedda também ocorre à mesa. Durante toda a 
cena, eles ficam sentados lado a lado, tensos e imóveis, olhando fixamente à 
frente. Suas palavras pausadas, inquietantes, caem ritmicamente dos lábios, que 
parecem secos e frios. Diante deles, há dois copos e uma chama queima na 
poncheira (Ibsen estipula ponche frio norueguês). Nem uma vez sequer , durante 
esta longa cena, alteram a direção do olhar ou a pose. Somente na frase “ Então 
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você tem sede de vida!” , Loevborg esboça um movimento violento em direção a 
Hedda, e nesse ponto a cena chega a uma conclusão abrupta. (GUINSBURG, 
2008, p. 44) 

 

Aqui mais uma vez a questão das pausas e da rítmica estão ressaltadas. 

Percebe-se também uma marcação cerrada dos gestos e ações dos atores em cena 

e embora não muito claro nestas descrições, eu acho que havia uma preocupação 

composicional a se estabelecer entre e o gesto e a fala, que fosse em contraponto 

ou em harmonia. Mas preciso encontrar mais dados e me aprofundar melhor 

nestas questões para chegar a conclusões mais contundentes.  

Assim, passo a um desfecho destas ideias lançadas neste breve estudo. O 

assunto é extremamente intrincado e algumas informações ainda só estão 

acessíveis em idioma russo. No entanto, para os objetivos deste trabalho, penso 

que pudemos apontar para as possíveis sonoridades pretendidas pelo diretor russo.  

Uma das primeiras premissas é o entendimento da música como capaz de 

criar uma realidade outra (devido ao seu forte aspecto temporal), que não é a 

realidade cotidiana e que precisa contaminar a cena teatral, que também deve 

apresentar uma outra realidade, a realidade da arte. Esse contágio se dá a partir do 

uso do símbolo, da convenção, da formalização das ações, dos gestos, da voz, do 

cenário, da luz,  em partituras.  Através da convenção, a forma,  o tempo, o ritmo 

são pensados e planejados com antecedência e ou em diálogo com a música do 

espetáculo. “Os atores e a música ocupam o mesmo espaço em viva e direta 

relação,” como afirma Pitches (2003, p.54). Meyerhold vai tratar plasticamente o 

corpo do ator, baseado em música, em coreografia, em estímulos pictóricos. Os 

sons musicais compõem a cena como mais um personagem e participam dos 

ensaios cotidianamente. A voz é tratada enquanto som, e traz mais do que seu 

significado semântico. É a sua emissão, seu ritmo, sua entonação e as pausas que 

lhe são enfatizadas em diálogo com a ação física e a música de cena. Pretende-se 

que o espectador exercite a sua imaginação como quando ouve música, mas sendo 

estimulado pela cena teatral que envolve imagens e sonoridades. O espetáculo não 

é para mostrar uma possibilidade da vida cotidiana, mas uma possibilidade 

onírica. É de sonhos que Meyerhold procura provir o seu teatro, mas o sonho 

entendido como experiência liminar (lembrando de Victor Turner), de fronteira, 

como queria o movimento simbolista:  um confronto entre a mortalidade e a 

sobrevivência onde imperam as sensibilidades.    
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