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INTRODUÇÃO 

 

Souvenir: objeto característico de um lugar  
e que se vende como lembrança especialmente a turistas. 

Dicionário Houaiss da língua portuguesa 
 

 A jornada começou no segundo semestre de 2012, éramos, no primeiro dia, 

dezenove alunos chegando a última etapa da nossa formação universitária. Alguns ficaram 

pelo caminho, mas nós seguimos, até dezembro de 2013, com a peça A Lastimável 

Tragédia de Tito Andrônico, de Willian Shakespeare, dirigida pela Profa. Dra. Felícia 

Johansson. A peça se apresentou no Distrito Federal em duas ocasiões, sendo a primeira 

uma versão protótipo (1°/2013) -que aqui chamarei de Primeira temporada- e a segunda a 

peça finalizada(2°/2013) -Segunda temporada.  

 Esse trabalho é um souvenir. É o que eu trouxe dessa viagem. E é o que eu dou a 

vocês. Restou, de papel, esse bem durável, em meio a fotos e filmagem. Todo resto 

esvaneceu,  pois esse foi teatro. 

 Nesse trabalho eu vou relatar as influencias mais importantes na minha trajetória, 

especialmente após o ingresso no Departamento de Artes Cênicas (Cen/UnB), em uma 

tentativa que entender as diversas referencias que uso na criação dos meus personagens no 

espetáculo em questão. Faço aqui também um breve capitulo onde exponho os meus 

motivos de escolha da peça e do autor, tratando rapidamente das especificidades destes. E 

finalmente termino esse trabalho com uma análise mais detalhada do processo de 

construção de três personagens que fiz no espetáculo, Tamora, Lavínia e Tito. Observarei 

os aspectos positivos e negativos da minha criação e descreverei as estratégias usadas por 

mim para delinear cada personagem durante o árduo um ano que tivemos de montagem. 

 “As grandes experiências que vivi no teatro sempre exigiram muito de mim. Às 

vezes temo estar sendo solicitada a dar mais do que estou pronta a dar. Mas “o chamado 

da aventura” é inconfundível. Sou convidada a uma viagem. Sou chamada a responder 

com a totalidade do meu ser.” (BOGART, 2011, p.69). Contarei então nas paginas que se 

seguem historias da minha aventura, que através deste trabalho chega ao fim, apenas para 

me levar ao inicio das próximas jornadas. 
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Souvenir com a cara de Shakespeare. Foto minha. 
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CAPITULO I 

LEMBRANCINHA- Um, não tão cênico, depoimento pessoal 

 
 É o caminho para o objeto de atração 
que me interessa.  
Anne Bogart 

  

 O que me atraiu para o teatro tem pouco a ver com o fazer teatral em si. Foi uma 

serie de arrebatamentos menores que me guiaram - sem que eu fosse capaz de entender 

porque - a aceitar o convite para essa jornada. Onde ela vai dar? Espero, que em outras 

séries de arrebatamentos, meus e daqueles que eu for capaz de alcançar. 

 Com esse depoimento pessoal eu pretendo mapear as influências que, através dos 

processos seletivos da memória, sobressaem como mais definidores da minha trajetória 

como atriz. Esse mapeamento busca tanto criar um contexto para a leitura desse trabalho, 

quanto é uma tentativa pessoal de entender, através da minha anti-história, a escolha por 

determinados caminhos criativos - caminhos para o objeto de atração - e a influência deles 

no meu trabalho como atriz na montagem de Tito Andrônico. Uso o termo anti-história  

pois assumo, como diz Anne Bogart, que “A realidade é um constructo de pensamentos 

que deseja continuidade (...), depende daquilo que escolhemos observar e do modo como 

escolhemos fazê-lo” (p.18, 2011), resgatarei, então, esses momentos descontínuos em 

busca daquilo que passou, mas permanece presente em mim. 

 

1.1- O INICIO DE TUDO- ou como uma professora, um filme e um trecho de Romeu e 

Julieta mudaram a minha vida. 

 

 Depois que descobri, através da risada dos meus colegas do Pré 1, que 'princesa' 

não era a resposta certa para “O que você quer ser quando crescer” eu decidi que seria 

bailarina, e  logo depois pintora, em seguida pianista e finalmente estilista. Dos nove aos 

catorze anos eu tinha o roteiro da minha vida definido na minha cabeça, teria uma loja 

com o meu nome no letreiro, e apresentaria minhas coleções na semana de moda de Nova 

York. Com certeza minha mãe preferiria esse futuro para mim.  

 No entanto, desde 2002, quando, na sexta série, a professora Margarete deixou que 

eu lesse a Roxane de Cyrano de Bergerac, em uma leitura em voz alta que fazíamos no 

final de toda aula de português, eu comecei a desconfiar que poderia haver outra coisa pela 

qual pudesse me apaixonar. Essa professora fez com que lêssemos também adaptações de 

Romeu e Julieta e de Sonhos de uma noite de verão, ambos de Shakespeare, e, ainda dava 
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pontos extras para quem fizesse resenhas de outros livros.  No final daquele ano, vi que 

tinha recebido as minhas melhores notas de português em muito tempo. A partir daí, meu 

amor pela leitura foi declarado. Tinha sempre alguma coisa na minha mochila para ler 

durante as aulas mais tediosas da escola: livros de ficção, peças de teatro, quadrinhos 

japoneses e até revista Capricho.  

 Porém o teatro não veio só a partir da literatura dramática. Foi, também em 2002, 

que eu assisti e me apaixonei pela adaptação cinematográfica de O Senhor dos Anéis: A 

sociedade do Anel1 e, ao ouvir, nos extras do DVD, o elenco falando sobre a jornada que 

foi gravar aquele filme: os três anos em um país estranho; tudo que tiveram que aprender; 

os acidentes sofridos; e a satisfação de ter o seu esforço reconhecido. “(..) O ator duplica, 

triplica, quadriplica a batida sanguínea regular, o circuito dos líquidos. Ele morre jovem. 

Música! Música!...” (NOVARINA, 2009, p.17). No auge dos meus doze anos fiquei 

incrivelmente comovida, decidi que era aquilo que queria para mim, aquela paixão e 

entrega. Eu não queria dedicar as horas da minha vida adulta a alguma coisa pela qual eu 

não fosse apaixonada. Assim, aos catorze anos, mesmo sem ter feito sequer uma aula de 

teatro na minha vida, relendo trechos de Romeu e Julieta, eu decidi que atuar seria minha 

paixão, e percebi que poderia, sim, ser princesa. Se eu fosse atriz, eu poderia ser princesa, 

bailarina, pintora, pianista e poderia até trabalhar em uma tediosa repartição publica. Faço 

o uso, novamente, de Novarina, para tentar descrever aquilo que eu desejava sentir, ou 

pelo menos, achava que sentiria, ao decidir ser atriz. 

 
O ator não executa, mas se executa, não interpreta, mas se penetra, não 
raciocina, mas faz todo o seu corpo ressoar. Não constrói seu personagem, 
mas decompõe seu corpo civil ordenado, suicida-se. Não se trata de 
composição de personagem, mas de decomposição de pessoa, 
decomposição do homem ali sobre o palco. O teatro só é interessante 
quando se vê o corpo normal de quem (tenso, estacionado, defendido) se 
desfazer e o outro corpo sair brincalhão, malvado, querendo brincar de 
quê. É a verdadeira carne do ator que deve aparecer. (NOVARINA, 2009, 
p.23) 

 

No ensino médio assaltei todas as revistas antigas da minha mãe sobre cinema, 

meus presentes sempre eram DVDs, e eu os assistia repetidamente, decorando as falas e 

observando cada detalhe do filme. Na mesma época, por influência de um amigo também 

cinéfilo, entrei no grupo de teatro do meu colégio, que era muito mais uma plataforma 

para a popularidade dentro da sociedade escolar do que uma plataforma para a nossa 

hormonal produção artística. Mas foi lá que conheci duas das pessoas com as quais, eu 

                                                
1 Primeiro filme da trilogia dirigida por Peter Jackson, em 2002. 
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formaria o Grupo Liquidificador cinco anos depois.  

 Como tinha pouca experiência com teatro, procurei alguns cursos e oficinas para 

me preparar para prova de habilidade especifica da Universidade de Brasília. Acabei 

cursando duas vezes - já que reprovei na primeira vez que fiz a prova - o curso 

preparatório da professora Sílvia Paes. Foi uma experiência assustadora, eu morria de 

medo dela, me sentia completamente perdida e despreparada. Mais de uma vez sai de lá 

chorando. Porém, eu sempre voltava, era cada vez menos doloroso e mais divertido. 

Quando apresentei para ela o monologo do Vladimir de Esperando Godot, que 

apresentaria na prova especifica, ela me disse: “Agora sim Fernanda, agora sim.” Ela 

estava certa, e, na minha segunda tentativa, eu passei. 

 

1.2- DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS -UnB 

 No primeiro semestre de 2008, eu era uma caloura deslumbrada, como os calouros 

devem ser. E logo no meu primeiro semestre fui apresentada a um conselho que me 

seguiria até minha diplomação, e imagino que permanecerá comigo daqui para frente. O 

Prof. Dr. Fernando Villar trouxe para lermos na aula o trecho de Hamlet em que o mesmo 

aconselha um grupo de atores sobre como devem representar seus papéis2. E desde então 

toda vez que preciso entrar em cena as palavras do Príncipe da Dinamarca ecoam em meus 

ouvidos e tento desesperadamente não desapontá-lo.   

 Na Universidade, acredito ter conseguido tirar experiências positivas de todas 

disciplinas cursadas dentro do Departamento de Artes Cênicas, e consigo enxergar em 

mim, até hoje, influências de todas essas vivências. Houve, porém, momentos mais 

marcantes, como em 2006, em que tive a oportunidade de ter, pela primeira vez, aula com 

a Profa. Dra. Felícia Johansson. Diferentemente das minha poucas experiências anteriores, 

nesta disciplina vivi um processo de montagem onde tanto a criação quanto a apresentação 

ocorreram de maneira tranquila e produtiva. Não tive crises de ansiedade e foi a primeira 

vez que me senti confortável e capaz de dialogar com uma professora/diretora de forma 

aberta. E por mais abstrato que isso possa parecer, foi de extrema importância na minha 

formação, especialmente em uma disciplina com um resultado tão satisfatório e ainda 

trabalhando com uma linguagem que eu nunca havia trabalhado antes, linguagem essa 

comumente associada ao que se convencionou denominar teatro físico. 

 Outro momento especial da minha graduação, ocorreu na disciplina Prática de 

Montagem em que pude ter aula com a Profa. Dra. Simone Reis. Foi um processo 

complicado, no qual, durante grande parte do tempo, eu tinha dificuldades de entender de 
                                                
2 Vide Anexo A- Conselho de Hamlet aos Atores 
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qual maneira executar os comandos e exercícios propostos pela professora. E, 

principalmente, tinha dificuldade - na verdade medo - de me arriscar e produzir uma cena 

idealizada por mim, que fosse capaz de propor um dialogo do meu material pessoal -

minhas influencias, minha historia, meus sentimentos - com o texto escolhido, no caso, 

Suíte 1 de Philippe Minyana. Esse foi o primeiro semestre que eu quis faltar minhas aulas, 

contudo logo diagnostiquei que estava evitando ser criticada ou questionada pela 

professora. E tinha adotado como estratégia inconsciente para me proteger uma técnica de 

invisibilidade, era bem mais fácil me esconder se eu apenas executasse as ideias dos meus 

colegas, e, até aquele momento do semestre, era isso que tinha feito. Quando me dei conta 

disso, tomei coragem para me expor e improvisei uma cena que, não apenas era uma ideia 

minha, como usava como mote, diários que escrevi na infância, coisas bastante pessoais, 

as quais eu nunca imaginei que fossem ser compartilhados. Foi assim que eu fui capaz de 

começar a me desprender das minhas defesas e pensar em formas teatrais que dialogassem 

de forma direta com minhas experiências e com o público. Entender isso foi como, de 

acordo com Anne Bogart, dar um salto: 
Todo ato criativo implica em um salto no vazio. O salto tem de ocorrer 
no momento certo e, no entanto, o momento para o salto nunca é 
predeterminado. No meio do salto, não há garantias. O salto pode muitas 
vezes provocar um enorme desconforto. O desconforto é um parceiro do 
ato criativo – um colaborador chave. Se seu trabalho não o deixa 
suficientemente desconfortável, é muito provável que ninguém venha a 
ser tocado por ele. (BOGART, 2011, p.115) 
 

 E esse processo foi fundamental para o meu trabalho com o Grupo Liquidificador, que 

naquele momento, acabara de nascer.  

 

1.3- GRUPO LIQUIDIFICADOR 

 Em junho de 2010, eu e outros seis artistas decidimos formalizar uma parceria que 

veio se construindo ao longo dos dois anos anteriores. Desde 2008, eu estava envolvida 

com o processo de montagem de A Cartomante, que foi a primeira experiência que tive 

com a criação de um espetáculo. Fui convidada para participar desta montagem pelo 

diretor Fernando Carvalho, que já era amigo meu, e aceitei também por saber que minha 

amiga, Karinne Ribeiro, que há um tempo já vinha me incentivando nas minhas investidas 

em relação ao teatro, também seria atriz no processo. Esse espetáculo foi definidor na 

minha trajetória, pois além de nunca ter vivenciado esse tipo de trabalho, era um ambiente 

onde eu me sentia muito confortável, o que tirava de mim a pressão para produzir material 

que estivesse além dos meus domínios de técnica, de interpretação e criação. Dois anos 

depois do início dos ensaios, aproximadamente três meses antes da estreia comercial do 
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espetáculo, decidimos então prosseguir trabalhando juntos e formamos oficialmente o 

Grupo Liquidificador. 

 O Liquidificador, desde o inicio, através principalmente dos estímulos do 

Fernando, buscava uma estética que propusesse um dialogo do teatro com outras 

linguagens. A Cartomante, por exemplo, é uma adaptação literária, com cenas 

predominantemente musicais. Ainda em relação à pesquisa estética, o grupo sempre teve 

interesse em trabalhar com o material pessoal dos artistas envolvidos, por exemplo, 

através do diálogo com as referencias individuais de cultura pop ou da utilização de textos 

ou situações vividas pelos interpretes para a criação do espetáculo.  

 

1.4- CIA. MÁRCIA DUARTE 

 Apesar de considerar, como escrevi antes, que A Cartomante foi minha primeira 

experiência na criação de um espetáculo não foi com ele que estreei. Pouco antes da 

criação do Liquidificador o espetáculo HÚMUS/KAOS da Cia. Marcia Duarte estreou no 

Teatro Helena Barcelos. E tive a oportunidade de participar dele através da disciplina 

expressão 4, que era ministrada pela professora Márcia Duarte, também diretora do 

espetáculo. Ela convidou os alunos da disciplina a participarem da temporada como elenco 

de apoio. O espetáculo era focado na linguagem corporal e tinha sua dramaturgia 

construída através da proposição de jogos-cena que buscavam imergir o espectador em um 

ritual vertiginoso de celebração.  

Dentro da incerteza do jogo, os intérpretes - nesse caso “intérpretes-jogadores”-  

são obrigados a estar o tempo todo verdadeiramente envolvidos no universo imaginário 

que sustenta a situação de jogo, agindo com grande disponibilidade física e criativa de 

modo a sempre solucionar o conflito da melhor maneira possível, de forma cênica. A 

busca dessa totalidade, proporcionada pelo equilíbrio entre o ímpeto e o domínio, vem me 

acompanhando até hoje.  

 Após o trabalho com o Húmus/kaos, eu e outros alunos prosseguimos trabalhando 

com a Profa. Dra. Márcia Duarte, em um projeto de extensão universitária, onde 

mantivemos nossa pesquisa. Logo surgiu o desejo de produzir um novo trabalho e, em 

2012, estreou o Mobamba, espetáculo que trabalhava jogos de ritmo e movimento aliados 

a cenas dramáticas, a partir do estímulo e, das particularidades do samba enquanto gênero 

musical e enquanto universo artístico. Nesse processo os intérpretes eram estimulados a 

criar suas próprias cenas e personagens, e apesar de ser um espetáculo do qual tenho 

imenso carinho e que gosto até hoje de apresentar, neste caso, considero que falhei na 

parte que me cabia do processo criativo. Não fui capaz de inserir de maneira contundente 
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minha personagem na dramaturgia, pois não dei a ela contornos claros. Essa foi a minha 

primeira experiência em criar uma personagem a partir de estímulos abstratos e acabei 

mantendo a criação da Laje - nome da minha personagem - em uma instância muito 

racional não sendo capaz de fazer com que as características e historia dela 

transparecessem nas cenas e na relação com os outros personagens. Considero que esse 

fracasso teve para mim uma função educativa, e me fez compreender a importância de se 

envolver completamente no processo de criação. Pude perceber, também, que não importa 

o quão completa é minha criação “no papel”, se não sou capaz de fazer com que isso 

chegue a quem está assistindo o espetáculo, afinal de contas, “(...) O público terá por fim, 

a experiência mais direta da extensão ou da falta de interesse. Os espectadores perceberão 

quanto de verdade existe em suas intenções e em você.” (BOGART,2011, p.122) 

 

1.5- CHEGANDO AO FIM, OU AO COMEÇO. 

 Em 2012 estreou também o segundo espetáculo do Grupo Liquidificador, O 

ULTRA-ROMÂNTICO, adaptação do livro Noite na Taverna do escritor Alvares de 

Azevedo. O interessante de citar este trabalho é que ele acabou sendo uma preparação para 

o Tito, já que lá eu também desempenhava mais de um personagem, e apesar dos 

contextos serem diferentes, ter tido uma experiência com esta antes de começar a 

montagem do Tito foi algo muito proveitoso. 

 E foi assim, impregnada dessas e de muitas outras influências que cheguei a 

disciplina antecedente ao tão sonhado projeto de diplomação. Naquele momento, em que 

entrava atrasada na primeira aula de pré-projeto, não poderia imaginar a aventura que 

estava a minha espera. E muito menos que o caminho que pouco a pouco se revelava na 

minha frente seria tão desafiador.  

 Nos capítulos que se seguem contarei um pouco como foi a minha experiência no 

processo da montagem do espetáculo Tito Andrônico, desde o contato com Shakespeare 

até a criação das personagens que eu executei no espetáculo. É importante lembrar que a 

maioria das conclusões tiradas a partir de agora se deram, principalmente, em decorrência 

de todas essas experiências vividas anteriormente as quais me deram fomento para que eu 

conseguisse construir um pensamento sobre essa experiência em especifico.  
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CAPITULO II 
PRESENTÃO: Shakespeare e a peça sangrenta 

  

  

  

 Dentro do Grupo Liquidificador costumamos brincar que ao completarmos dez 

anos de grupo vamos montar Hamlet, e eu sempre fui uma das maiores entusiastas dessa 

ideia. Contudo, após minha experiência com Tito Andrônico, também de Shakespeare, eu 

começo a temer que a adição de sete anos à nossa experiência não serão o suficiente para 

desenvolvermos a  maturidade artística e técnica necessária para montarmos a peça que 

Harold Bloom considera a obra mais original da literatura ocidental (BLOOM, 2000, 

p.503).  

 Se o ríspido senhor da imagem acima se sente no direito de fazer desafiadoramente 

essa pergunta à um ator como Al Pacino, imaginem o que ele falaria para mim?!  

 No filme Shakespeare Apaixonado (1998) vemos a personagem interpretada por 

Gwyneth Paltrow, Violla uma jovem do período elisabetano, que sempre sonhou em ser 

atriz, impressionar Shakespeare com sua interpretação, quando disfarçada de homem pisa 

pela primeira vez em um palco para participar da seleção para Romeu, personagem da 

nova peça do charmoso Will, interpretado por Joseph Fiennes. No “filme que, 

provavelmente teve mais publico do que todas as versões filmadas juntas de peças 

verdadeiras de Shakespeare” (ROSENBAUN, 2011, p. 417) vemos um autor que 

Retirado do filme Ricardo III- Um ensaio (1996) "Shakespeare? What the fuck do you know about 
Shakespeare?"  
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precisava apenas de uma musa, e uma atriz que precisava apenas de uma oportunidade. 

Sorte na arte, azar no amor. Violla, apesar de sua grande estreia, é obrigada a ir embora 

para América,  deixando o teatro e seu adorado Shakespeare.  

 Mas ela não está sozinha. Neil, de Sociedade dos Poetas Mortos (1989),  

personagem interpretado por Robert Sean Leonard, também tem, após sua estreia, um final 

trágico digno de Shakespeare. O jovem, mesmo sofrendo com a reprovação do pai a sua 

nova escolha e carreira, é vastamente elogiado por sua performance como Puck de Sonho 

de uma noite de verão, em sua primeira vez nos palcos e consequentemente, primeira vez 

interpretando um personagem de Shakespeare. Neil, apesar do aparente talento nato, acaba 

se matando para fugir da opressão de seu pai.  

 Ah, a magia do cinema! Em que outro lugar seria normal ver dois atores 

alcançando um resultado tão satisfatório em sua primeira experiência com Shakespeare? 

Para eles, tudo é muito natural -e gracioso-. Mas o êxito artístico desses personagens tem 

função dramática, não haveria conflito se eles fossem péssimos atores.  

 A realidade, pelo menos a minha realidade, foi bem diferente desta. Por sorte, 

gosto tanto de observar a vida real quanto a vida roteirizada, e as inevitáveis comparações 

de uma realidade com a outra já haviam me ensinado a distância e as diferenças entre elas.  

 

2.1- SHAKESPEARE 

Então, quando eu e minha turma de Metodologia de Pesquisa em Artes Cênicas 

(2°/2012), disciplina anterior a montagem do espetáculo de diplomação, mais conhecida 

por Pré-projeto -como irei chama-la daqui pra frente-, optamos por fazer um texto de 

Shakespeare em nosso espetáculo, eu sabia que não estávamos escolhendo o caminho mais 

fácil, como diz Peter Brook “É por isso que eu insisto nos perigos contidos em um autor 

como Shakespeare […] A qualidade cultural dessas peças, podem gerar o melhor e o 

pior”(BROOK, 2008, p.11)Mas, para mim, seria impossível não defender essa decisão. E 

meu primeiro argumento não poderia deixar de ser o desejo.  

 
 [...] a maioria dos artistas concordaria que seu trabalho não 
provém de uma ideia de como será o produto final; ao contrário, surge de 
um apaixonado entusiasmo pelo assunto. […] Para gerar o entusiasmo 
indispensável, tem de haver algo em jogo, em risco, algo importante e 
incerto. Segurança não desperta nossas emoções. (BOGART, 2011, p. 
63).   

 

 Tudo no pensamento de fazer Shakespeare me excitava. Como mencionado no 

capitulo anterior, eu já possuía uma relação especial com o autor. A princípio eu não tinha 
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ideia alguma do que esse espetáculo poderia se tornar, mas acreditava que mesmo que o 

resultado não atingisse o nível de excelência almejado, ainda assim seria, para mim, uma 

experiência extremamente enriquecedora. Durante todo nosso tempo na graduação 

ouvimos que a Universidade é o lugar para experimentar e inevitavelmente cometer erros. 

Foi com esse espirito que eu decidi abraçar a ideia de encenar um texto do autor sobre o 

qual Harold Bloom afirma que é melhor lido do que encenado. (BLOOM, 2000, p. 867-

874).  

 Paulo Viera, professor da Universidade Federal da Paraíba, em sua apresentação 

para o livro de Jossete Féral, lembra um comentário de Jean-Jacques Roubine sobre um 

espetáculo do Théâtre du Solei que, através de caminhos originais, cumpria todas as 

exigências de uma encenação brechtiana e que “esse teatro não deixaria mais de reinventar 

Brecht, isto é, de mantê-lo vivo em vez de mumifica-lo”(VIEIRA apud FÉRAL, 2010, p. 

23). É isso que me motiva, quando  escolho me formar encenando Shakespeare ou me 

animo em comemorar os 10 anos do Grupo Liquidificador com uma montagem de 

Hamlet. É o desejo de reinventa-lo. Mante-lo vivo. Não para me curvar a ele, mas para 

trazê-lo pra perto de mim, e em dialogo com sua obra criar outra que pertence ao meu 

tempo mas que entende a importância de olhar ao passado, que homenageia e ao mesmo 

tempo subverte uma tradição. 

 
 O teatro contemporâneo vive entre a tradição e a modernidade, 
afirmar tal coisa parece um paradoxo, pensando melhor é o um 
paradoxo. Que foi estabelecido sobre tudo depois da tempestade e do 
ímpeto das vanguardas históricas, quando todos as certezas ruíram, 
quando a busca pelo novo, pela nova arte que expressasse um novo 
tempo, uma nova linguagem, um outro ponto de vista, algo sintonizado 
com a relatividade das coisas e que pudesse expressar essa relatividade 
fez com que o olhar para o futuro de alguma maneira invertesse a direção 
e apontasse para a permanência de um passado no presente, um passado 
nem sempre tão visível, uma tradição que se mantem e por isso é atual, é 
moderna, é contemporânea, o cerne de uma arte. (VIEIRA apud FÉRAL, 
p. 22, 2010).  

 
  
 Contudo se aproveitar dessa tradição não é tarefa fácil, vários obstáculos entraram 

no nosso caminho, eu ,por exemplo, nunca tinha feito um trabalho com tanto foco no 

texto, sendo assim, no inicio do processo ficava bastante apreensiva até com a 

possibilidade de não conseguir decorar todas as minhas falas. Quando se lida  com um 

material de um autor canônico, a situação pode se tornar tão intimidadora que se para até 

de compreender a  peça “Há uma parte do texto, no entanto, que é compreensível. Bom, 

por um tempo, alguns de nós insistiam em não compreender, sob o pretexto de que era tão 
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grande! Era tão intimidador que não se entendia o que estava escrito.” (MNOUCHKINE 

apud FÉRAL, 2010, p. 130). E há sempre um medo de que a plateia também não 

compreenderá, afinal, se nós que estudamos o texto as vezes vacilávamos perante ele, 

imaginem quem nunca teve contato com aquele material. Entretanto, e por sorte, também 

chega o momento em que você se dá conta de que na verdade aquele cânone pode, e deve, 

ser usado a seu favor. Anne Bogart ilustra bem isso citando Newton “Se consigo enxergar 

longe é porque estou apoiado no ombro de gigantes” e completa “Sinto coragem para me 

pronunciar em defesa da minha profissão porque os ombros sobre os quais me apoio são 

sólidos.” (BOGART, 2011, p. 48) A verdade é que dificilmente teria interesse em 

trabalhar com uma obra que eu não tivesse admiração estética, quanto mais perto eu 

trouxer a obra, ou nesse caso, o autor admirado mais contaminada dela eu ficarei, na 

esperança de estimulo, inspiração e da coragem de olhar além dela.    

 

 2.2- PRESENTE DE ROMANO- Tito Andrônico 

Chegamos a Tito Andrônico peça que encenariam no nosso Projeto de Diplomação 

-2°/2013-, através do desejo de trabalhar com o Terror. Sabíamos que queríamos partir de 

um texto dramático existente, e Shakespeare com as opções MacBeth e Tito Andrônico, 

surgiu logo no inicio da discussão. Os dois textos foram lido e defendidos. Porém 

escolhemos Andrônico por seu caráter, mais explicito e gratuito da violência. Harold 

Bloom, compara a peça com a obra do pop star do terror Stephen King, sobre o enredo da 

peça ele diz: “Resumir tais eventos é como contar o enredo de uma telenovela; a ação de 

Tito Andrônico é essencialmente, uma opera de horror, Stephen King à solta em meio a 

romanos e godos.”(BLOOM, 2000, p.120). É o mesmo Stephen king que uso pra entender 

por que nos sentimos tão fascinados com as atrocidades que acontecem nessa tragédia  

Quando nos pagamos 4 ou 5 dólares e sentamos no meio da 

decima fileira em cinema passando um filme de terror, nós 

estamos desafiando os pesadelos. Por que? Algumas razões são 

simples e obvias. Para mostrar que nós podemos, que não temos 

medo, que podemos andar nessa montanha russa. O que não é 

dizer que um bom filme de terror não vai nos fazer gritar de susto, 

da mesma maneira que uma montanha russa faria se desse um giro 

de 360°.(KING, 2004, p. 461, tradução minha)3  
                                                
3 When we pay our four or five bucks and seat ourselves at tenth-row center in a theater showing a horror 

movie, we are daring the nightmare. Why? Some of the reasons are simple and obvious. To show that we 

can, that we are not afraid, that we can ride this roller coaster. Which is not to say that a really good horror 
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Ele ainda sugere que nossa atração vem também de uma necessidade de vermos as 

coisas em preto e branco de mergulharmos em um universo de simplicidade e loucura 

raramente experimentados nos nossos cotidianos. Acredito que esse apelo de se colocar 

em uma imaginaria situação de risco teve grande influencia na nossa escolha pela peça. E 

enxergo até certo ponto, um pouco de Tito Andrônico quando ao falar da simplicidade e 

da loucura Stephen King diz que é uma forma de voltarmos à infância, a busca foi essa 

quando fizemos as escolhas por alguns elementos lúdicos na nossa encenação. 

Tito Andrônico não é texto simples. Os fatos que ocorrem durante a narrativa, 

extremamente violentos, são intercalados por momentos cômicos e absurdos. “Até o 

resumo da peça nos coloca entre o pavor e o riso como mecanismo de defesa. (BLOOM, 

2000, p.119). De fato é impossível não rir com algumas sequencias da peça. Mesmo não 

sendo um obra-prima de Shakespeare, a peça provoca, na minha opinião, o que o autor 

tem de melhor, ela te leva do riso, ao espanto em uma fala. 

Segundo Harold Bloom “Tito Andrônico foi fundamental para Shakespeare, mas 

não o é para nós”(BLOOM, 2000, p.123), eu, entretanto, peço licença para discordar, pois 

a partir do momento que escolhemos esse espetáculo como nossa diplomação, ele assumiu 

papel fundamental na minha formação, e me proporcionou como atriz desafios e 

aprendizados como eu nunca havia encontrado. 

 

2.2.1- RESUMO DO ESPETÁCULO 

 Para facilitar o entendimento do público que assistiu ao nosso espetáculo, 

colocamos no programa um resumo, contando de forma bem detalhada como que esta 

tragédia se desenvolve. Vou fazer uso do mesmo resumo aqui, escrito pela nossa 

professora Felícia e pela aluna Andrea Macedo, para facilitar o entendimento do leitor 

para o próximo capitulo, onde vou me aprofundar nos personagens que eu executei no 

espetáculo. 
O grande general Tito Andrônico, vitorioso na guerra contra os godos, 
retorna a Roma trazendo consigo os corpos de seus filhos, mortos em 
batalha, além da Rainha dos Godos, Tamora, seus três filhos e um servo 
mouro de nome Aarão, todos espólio de guerra. Lúcio, filho de Tito, 
exige que o filho mais velho de Tamora seja sacrificado pelos seus 

                                                                                                                                             
movie may not surprise a scream out of us at some point, the way we may scream when the roller coaster 

twists through a complete 360 or plows through a lake at the bottom of the drop. And horror movies, like 

roller coasters, have always been the special province of the young; by the time one turns 40 or 50, one’s 

appetite for double twists or360-degree loops may be considerably depleted.] Disponível em : 

http://media.wix.com/ugd/a1a5fb_12759193fe8d31c09c9cdcdad263c74f.pdf. Acessado: 13/12/13 
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irmãos mortos. Roma encontra-se dividida pela disputa de poder entre 
Saturnino e Bassiano, filhos do recém-falecido imperador. Mas o povo, 
com a ajuda de Marco, irmão de Tito, decide conclamar o vitorioso 
general a ser o novo imperador. Tito se recusa a assumir a cabeça do 
império, cedendo o trono a Saturnino. Em agradecimento, Saturnino 
pede em casamento Lavínia, filha de Tito, para que ela se torne 
imperatriz. Porém, Lavínia foge com seu noivo Bassiano, irmão de 
Saturnino. Na fuga, Tito mata um de seus filhos por ajudar Lavínia. 
Saturnino decide, então, casar-se com Tamora, a qual promete apaziguar 
e reunir os inimigos, mas, na verdade, começa a arquitetar a vingança 
pela morte de seu filho, amparada por seu amante Aarão e seus dois 
outros filhos, Quiron e Demétrio. Durante uma caçada na floresta, 
Quíron e Demétrio assassinam Bassiano e estupram Lavínia, cortando-
lhe as mãos e a língua para que ela não os delate. Tamora e Aarão 
armam, então, uma emboscada, conduzindo os filhos de Tito, Quinto e 
Márcio, para o buraco onde Quíron e Demétrio colocaram o corpo de 
Bassiano, juntamente com falsas provas. Os filhos de Tito são 
condenados à morte por esse crime, apesar dos seus apelos. Lúcio, filho 
mais velho de Tito, tenta salvar os irmãos, sendo condenado ao exílio. 
Aarão diz a Tito que o imperador concorda com a libertação de seus 
filhos se este lhe entregar uma de suas mãos. Tito não hesita em amputá-
la. Porém, em troca, recebe as cabeças de seus filhos, além de sua filha 
estuprada e mutilada. Lavínia, por meio de um bastão e um solo arenoso, 
escreve o nome dos responsáveis pelo crime hediondo: Quíron e 
Demétrio. Tito ordena que Lúcio arregimente um exército junto aos 
godos para invadir Roma clamando vingança. A Rainha Tamora dá à luz 
um menino negro, filho do seu amante Aarão. Para que não seja 
descoberta, decide matar a criança e pede a sua ama que entregue o bebê 
ao mouro, para que ele mesmo o mate. Aarão recusa-se a matar o filho. 
Tem a ideia de trocá-lo pelo bebê de um conhecido que nasceu na noite 
anterior, branco como a mãe, oferecendo aos pais ouro e mostrando as 
vantagens nessa troca: o filho se tornaria herdeiro do imperador. Aarão 
foge com seu filho, mas, no caminho, é feito prisioneiro e condenado à 
morte por Lúcio. Tamora vai até a casa de Tito com seus dois filhos, 
Quíron e Demétrio, todos disfarçados de Vingança, Estupro e 
Assassinato com o intuito de convencer Tito a trazer de volta seu filho 
Lúcio. Tito finge não reconhecê-los e convida a todos para um banquete 
a fim de traçar certos acordos com os seus convidados: imperador e 
imperatriz. Tamora disfarçada de Vingança vai contar para Saturnino 
sobre o jantar e deixa seus filhos com Tito. Nesse momento, o general 
amarra os dois e discursa saber de todo o acontecido. Cozinha um 
pastelão com a carne dos dois e o serve no jantar que perpetuará o ciclo 
de vingança e crueldade. Todos morrem, apenas Lúcio e Marco 
sobrevivem. Sendo Lúcio o novo imperador. 
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CAPITULO III 
OS PERSONAGENS 

  
 

No espetáculo A Lastimável tragédia de Tito Andrônico, eu fiz quatro personagens 

diferentes, Tamora, Lavínia, Tito e Quiron. Nesse capitulo eu vou detalhar quais métodos 

e estratégias eu usei para construir os três primeiros personagens mencionados acima. 

Escolhi não falar sobre o Quiron pois a construção desse se revelou muito similar a de 

Lavínia e Tito, se baseando, principalmente em imitação e estereótipo.  

Vieira em sua apresentação para o livro de Josette Feral diz que o texto dramático é 

A grande tradição do teatro ocidental e que a partir dele são gerados alguns problemas, 

“Um deles (dos problemas que os encenadores modernos ainda enfrentam),  por exemplo 

é o de definir claramente o que vem a ser natural e real no universo ficcional. Esse é o 

reino dos conceitos Movimentar-se nele  significa entender determinada semântica e fazer 

uma opção estética”(VIEIRA apud FÉRAL, 2010 p. 16) Em Shakespeare o que é natural no 

universo dos espetáculos não é algo que se assemelhe a realidade -muito menos a da turma 

de diplomação do 2°/2013- , o discurso poético proferido pelos seus personagens não é 

material que possa se encontrar em uma conversa corriqueira. Tanto pelo refinamento 

poético e de retorica quanto pela distancia temporal e geográfica do contexto de tais 

criações.  

 Em Tito Andrônico precisava descobrir então o como era naturalidade  dentro do 

universo ficcional da nossa versão da peça, o que era crível naquele micro-cosmos que 

estávamos criando. E a partir dai construir a personagem da maneira mais completa  tendo 

em mente as propostas estéticas, o texto e principalmente minha inquietações e interesses 

pessoais, como comenta Anne Bogart “A principal ferramenta do processo criativo é o 

interesse. [..] Ele sempre aponta na direção certa ele define a qualidade, o vigor e o 

conteúdo do seu trabalho.” (BOGART, 2011, p.80). 

 Coloco, ainda uma tabela abaixo, numerando as cenas que vou abordar aqui e o 

contexto da narrativa em que elas se inserem, para que eu possa me referir a elas de 

maneira mais clara nos subcapítulos a seguir. 
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Cena Personagem Resumo da situação 

1 Tamora Tamora é entregue como prisioneira a Saturnino, 
e este a liberta. Lavínia foge com seu noivo 
Bassiano, irmão de Saturnino que por sua vez 
decide, então, casar-se com Tamora, a qual 
promete apaziguar e reunir os inimigos, mas, na 
verdade, começa a arquitetar a vingança pela 
morte de seu filho. 

2 Lavínia Tamora está na floresta em um encontro secreto 
com seu amante Aarão, quando Bassiano e 
Lavínia a encontram. Tamora, chama seus filhos 
para a defenderem, dos insultos de Lavínia e 
Bassiano, estes então matam o príncipe e 
anunciam o estupro de Lavínia, enquanto esta 
implora para Tamora por  compaixão. 

3 Tito Os filhos de Tito acabaram de ser, injustamente, 
acusados como os responsáveis pela morte de 
Bassiano. Nesta cena o grande general, implora 
para os tribunos, para que estes tenham 
compaixão por ele e sua família. Os tribunos o 
ignoram, e Tito continua seu discurso chorando 
para as pedras. 
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3.1- TAMORA 
 

  
 

Agora sobe Tamora até o topo do olimpo, fora da mira da fortuna; 
senta-se acima de tudo e de todos, a salvo de trovões e relâmpagos, 
promovida acima do pálido alcance das ameaças da inveja. Como 
quando o sol dourado saúda a aurora e, tendo adornado em ouro o 
oceano com seus raios, sai a galope pelo zodíaco em seu carro cintilante 
e olha de cima as mais altas montanhas: do mesmo modo, Tamora. As 
honras terrenas estão a serviço de sua esperteza, e os virtuosos dobram-
se e tremem frente ao seu semblante carregado. 

Aarão  
 

 E assim fez a Rainha dos godos, mas Aarão, seu amante, não imaginava que 

mesmo tendo se tornado Imperatriz de Roma ela não estaria à salvo da fortuna. A roda 

gira e tudo que sobe em algum momento tem que descer4. E a hora dela chega, Tamora 

desce mais uma vez ao fundo do poço. Mas seu martírio não dura muito, assim que 

descobre que havia jantado a carne de seus dois filhos, ela é assassinada. 

 É uma jornada intensa, a personagem faz com que a cada cena mudemos a opinião 

                                                
4 Vista pelos antigos como deusa do acaso, a Roda da Fortuna na Idade Média representava tanto a 
Roda da Vida, que elevava o homem até o alto antes de deixá-lo cair de novo, como a Roda do 
Acaso, que não parava nunca de rodar e indicava a mudança perpétua que caracteriza a natureza 
humana. Disponível em: http://www.clubedotaro.com.br/site/h22_1roda.asp . Acessado: 13/12/13 

Luisa Duprat - Saturnino, Eu -Tamora. Foto de Ju Velasques, 1a temporada do 
espetáculo.  
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que temos dela. Apesar de Harold Bloom dizer que não há nada que faça com que 

simpatizemos com Tamora (BLOOM, 2000, p.116), não consigo ignorar a ousadia da 

personagem quando, por exemplo, ela decide se disfarçar de Vingança para convencer seu 

inimigo, Tito, a trazer de volta para Roma, Lúcio, que havia sido banido. Acredito porém 

que minha relação com a personagem não é de simpatia ou de identificação, mas de 

espanto. Não consegui me manter indiferente frente a tal criatura feroz. E esse espanto, 

provoca também um encantamento, uma atração. Talvez eu tenha a tendência 

sadomasoquista que faz desse espetáculo um prato cheio (BLOOM, 2000, p. 115), mas 

quando li, com os olhos de quem encenaria essa peça, as falas que demostravam a força e 

a crueldade dessa personagem eu desejei no mesmo momento ter a chance de dizer as 

duras e terríveis palavras pronunciadas por ela.  

 No momento da divisão dos personagens Tamora foi a primeira que assumi. Era 

uma cena longa, em que muitas coisas acontecem. A personagem começa como 

prisioneira, é libertada e termina como Imperatriz de Roma jurando vingança ao mais 

respeitado general do império. Porém Tamora tem poucas falas durante a cena, 

especialmente após o nosso corte do texto. Então um dos maiores desafios que encontrei 

foi o de caracterizar a personagem dentro dessas situações tão diversas em um cena com 

tão pouco texto.  

 Tamora, das quatro personagens executadas por mim nesse espetáculo, foi a que 

passou por um processo mais intuitivo de criação. Digo intuitivo no sentido de que, nesse 

caso diferentemente dos outros, a criação partiu dos elementos que eu tinha 'à mão' que era 

o texto e o material levantado durante exercícios e improvisações, e não de uma busca 

formal pelos elementos que comporiam a personagem. De acordo com Stephen 

Nachmanovitch: 
A intuição é uma soma sináptica, em que todo o sistema nervoso 
equilibra e combina multivariadas complexidades num único flash. É 
como a computação; mas enquanto a computação é um processo linear, 
que vai de A para B e para C, a intuição computa concentricamente. 
Todos os passos e variáveis convergem ao mesmo tempo num ponto 
central de decisão, que é o momento presente. 
(NACHAMNOVITCH,1993,p. 46) 
 

 

3.1.1 EXERCIOS MOTIVADORES 

Então eu comecei a buscar essa personagem logo nos nossos primeiros exercícios 

que fizemos coletivamente,  e me lembro especialmente de dois.  

 O primeiro foi um exercício de multiplicação cênica proposto pela Luisa Duprat, 

que também é atriz do processo, na nossa primeira semana de ensaio. A atividade consistia 
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em experimentar ações e movimentos relacionados a um personagem da peça, escolher os 

preferidos e apresentá-los para a turma, e cada um, baseado na sequência apresentada, 

improvisaria uma outra. Esse foi o primeiro momento em que experimentei corporalmente 

a personagem em questão. Minha sequência trazia alguns símbolos que se relacionavam 

principalmente com a ascensão da personagem de prisioneira à imperatriz e da sua 

natureza ardilosa. Além de levantar naquele momento um universo simbólico que 

permaneceria comigo durante toda a criação. Pude, ao ver meus colegas multiplicando a 

minha sequência, entrar em contato com outros aspectos da personagem. Por exemplo, eu 

trouxe uma postura imponente para a personagem como forma de dar corpo ao status de 

imperatriz que ela adquire durante a peça, enquanto uma colega a partir do que eu propus 

fez uma sequencia que remetia à Tamora como mãe, em uma postura fragilizada, se 

relacionando com a perda do filho, sendo que esse aspecto não havia sido trabalhado por 

mim na minha sequência. É interessante observar como através da perspectiva de 

diferentes pessoas envolvidas no processo se pode obter também um ponto de vista mais 

completo em relação à um personagem e até mesmo do espetáculo.  

 O segundo exercício, era uma atividade em dupla, onde deveríamos improvisar 

corporalmente, a partir da relação com o outro, situações ou personagens da peça 

trabalhando preferencialmente com o universo simbólico, de maneira a explorar soluções 

não literais para a encenação. Coincidentemente fiz esse exercícios com uma colega, 

Tamara Corrêa, que também demostrava bastante interesse na Tamora e em nossa 

movimentação naturalmente surgiram essas varias facetas da personagem. Exploramos: 

tAMORaImperatiz; TamorAmante; TAmorMarterno; Tamo(criatu)raFeroz. Foi bastante 

proveitoso pra mim explorar fisicamente nesse exercício os vários estados da personagem 

de maneira que quando fui para a cena com a personagem eu já tinha no meu corpo algum 

ponto de partida.  

 

3.1.2 –EM CENA 

 Nas nossas primeiras experimentações em busca de levantar a estrutura da cena eu 

tentei acrescentar elementos de movimentação que eu tinha descoberto durante os 

exercícios mencionados anteriormente, entretanto, um a um eles foram sendo descartados 

por especificidades da cena.  

 Inspirados pela fala de Marco, irmão de Tito, que envia a este uma “toga de cor 

branca e imaculada”  para que ele também concorra as eleições do império, tivemos a 

ideia de trazer para a cena um pano branco, que cobriria o palco todo. Tito vestiria a toga, 

ou seja, passaria sua cabeça através de um buraco no centro do tecido e assim fariam todos 
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os personagem que participariam da cena. Como na foto a seguir: 

 

 
Toga de cor branca. Segunda Temporada. Foto de Fernanda Portela 

 

Neste momento especifico da cena, a personagem Tamora não possui falas, apenas 

aparece como prisioneira de Saturnino, que a liberta logo em seguida. Apesar dessa minha 

primeira aparição ser pequena, ela é importante para a narrativa, pois é neste momento que 

saturnino, conhece e, se interessa por Tamora. Sendo assim, tive que trabalhar o meu 

“olhar”, a única fonte que me restara para que eu conseguisse transmitir os sentimentos e 

as reações da personagem. “O olhar do ator é uma inesgotável fonte de informações, não 

só para sua caracterização psicológica, para sua relação com os outros atores, mas também 

para a estruturação do espaço, a enunciação do texto, a constituição do sentido.” 

(PAVIS,2008, p. 267)  
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“Imperador Saturnino, esta é Tamora, rainha dos Godos e prisioneira de Roma” Foto de Fernanda 

Portela. 
  

 

Depois de Tito assassinar o próprio filho por este deixar que Lavínia fuja com 

Bassiano, o pano é retirado de cima dos atores e se transforma em um enorme manto 

branco para Tamora. A partir desse momento começam as aparições de texto da 

personagem na cena, texto este que foi o material no qual tive que me agarrar neste 

momento, pois o nível de fisicalidade da cena, pelo fato de ter minha movimentação 

restrita pelo pano que carregava em cima de mim, se estabilizara em um registro mais 

contido. 

 Vivi então o desafio de buscar a melhor maneira de dizer as minhas poucas 

palavras que deveriam dizer muitas coisas. Essa cena acabava com a seguinte fala de 

Tamora: 

 

Meu doce Saturnino, meu querido Imperador, confia em mim e 
deixe tudo em minhas mãos . Aos olhos do povo perdoa Tito e faz 
parecer que somos todos muito amigos. Pois há de chegar o 
momento certo de massacrá-los a todos, a família e a facção deles, 
o pai cruel e seus filhos traiçoeiros, esses a quem implorei pela 
vida de meu amado filho. Vamos, vamos. 
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Foto de Fernanda Portela 

 

Essa fala no texto completo era enorme e foi cortada por mim como requisitado 

pela direção, de modo a ser mais rápida mas mantendo todas as informações. Se em 

Shakespeare “Sentimos [...] que se pode começar um verso em uma cólera assassina e ter 

um instante de esquecimento dessa cólera, para sentir-se apenas alegre com alguma coisa 

que está no texto, para, em seguida, recair num desejo atroz de vingança e tudo isso em 

dois versos, quer dizer em alguns segundos.” (MNOUCHKINE apud FERAL, 2010, p. 

76.) No meu texto, já resumido, de Tamora cada uma das palavras deveriam receber um 

cuidado especial, e foi essa atenção que busquei, a de fazer com que o publico enxergasse, 

do que era dito com a voz grave e aerada que elegi para ela, a variação de sentimentos e 

sensações que a personagem vivia. 

 Essa busca porém não se conclui, essa hiper-presença que é necessária para fazer 

ver cada estado e cada a ação (MNOUCHKINE apud FERAL, 2010, p. 76.), tem que ser 

alcançada no momento da cena, em cada ensaio e cada apresentação. E foi esse 

entendimento que me fez enxergar que aquele material, aquela fisicalidade que 

experimentei no inicio do processo era, junto com o entendimento do texto, o que me 

ajudava a me aproximar desse estado. Mesmo que em cena não executasse a 

movimentação levantada por mim nos exercícios, ela havia sido internalizada, se tornando 

um dispositivo capaz de vir ao meu auxilio para dar ao texto e ao olhar, toda a variedade 

de sentidos e sensações que eles devem conter.   
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3.2-LAVÍNIA 
  

 

 
Ela é mulher; portanto pode ser cortejada. Ela é mulher; 
portanto, pode ser conquistada. Ela é Lavínia portanto 
precisa ser amada. 

 Demétrio.   
 

 Segundo a fala de Marco, tio de Lavínia, no final do terceiro ato da peça, a 

sobrinha é amável, possui lábios rosados, respiração de mel, dedinhos mimosos, mãos 

brancas e delicadas e ainda produzia com sua doce língua harmonias celestiais. Já os 

insultos ela os recebe apenas de seus futuros agressores, menores que ela em nobreza e em 

oratória. A única filha de Tito Andrônico é bela e shakesperianamente eloquente até 

quando está prestes a ser estuprada. No entanto ela não consegue nem com uma, nem com 

outra -nem com tantas- qualidades, se livrar do seu trágico destino: os filhos da imperatriz 

Tamora, Quiron e Demétrio, a estupram e cortam-lhe a língua, além de amputar suas duas 

mãos. Depois disso, Lavínia grunhe, geme e levanta para os céus uma mão depois da 

depois da outra. Sua decadência atinge o nível do absurdo quando tem que carregar na 

boca -sem língua- a mão amputada de seu pai, apenas para ser, na cena final, assassinada 

por Tito. É... em Shakespeare, coisas ruins acontecem com pessoas perfeitas. 

 A cena de Lavínia que ficou a mim delegada, a qual denominei Cena 2, foi uma 

das cenas onde houve mais intérpretes querendo desempenhar o mesmo personagem, no 

caso, Tamora. A solução encontrada foi a de colocar em cena três atrizes fazendo Tamora 

ao mesmo tempo, o que fez com que achássemos necessário que também houvesse três 

Lavínias em cena. Pessoalmente, eu tinha pouco interesse na personagem, com a exceção 
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da cena em que ela é achada por Marco, logo após seu fatídico encontro com Quiron e 

Demétrio; Entretanto, como provavelmente as mesmas interpretes fariam Lavínia no 

decorrer de todo esse ato, acabei me candidatando e fazendo a personagem junto com 

outras duas colegas. 

  

3.2.1 – REFERENCIAS PARA LAVINIA 

Durante improvisações feitas bem no início do processo criativo surgiram, por 

influência, principalmente, do colega Kael Studart, cenas com o casal Bassiano e Lavínia 

como uma versão estereotipada de príncipe e princesa, apaixonados e pomposos. 

Obviamente não foram feitas pesquisas históricas sobre como era o comportamento de um 

príncipe, irmão do imperador, e sua princesa na Roma antiga, não buscávamos esse tipo de 

representação que remetesse a uma realidade histórica. Preferíamos brincar de Casal 

Prudência, como eles foram por nós apelidados, e trazer para a cena a nossas referencias 

pessoais de realeza Disney. Afinal, as informações em relação às características dessas 

personagens que mais sobressaiam no texto eram as que indicavam uma jovem virtuosa e 

honrada, ou como diz Tito: “Lavínia, vive para seres elogiada por sua virtude”  Por outro 

lado, Bassiano é  um homem romântico e corajoso que desafia seu irmão, recém-eleito 

imperador, roubando Lavínia para se casar com ela. Em razão dessas impressões, o 

estereótipo de príncipe e princesa Disney nos parecia ser bastante apropriado para 

caracterizar os dois personagens dentro das inclinações estéticas do espetáculo, que 

apontavam a uma linguagem mais simbólica e menos realista. 

 A partir daí, surgiu o desejo em mim de trabalhar a personagem Lavínia, tendo 

como base o estereótipo mencionado acima. Senti-me confortável também, pois sabia, 

pelo contato com outros trabalhos, da capacidade da diretora Felícia de trabalhar com esse 

tipo de material. Acreditava que, como nos diz Patrice Pavis, o estereótipo nos auxiliaria 

no trabalho com a teatralidade da cena e com o jogo entre os interpretes nos afastando de 

uma construção mais psicológica (PAVIS, 2008, p. 144).  
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 Depois de decidirmos por três Lavínias e três Tamoras em uma cena que ainda 

conta com a presença de Bassiano e dos dois filhos da imperatriz, todo o espaço e 

movimentação teriam de ser pensados de maneira a aproveitar positivamente o grande 

número de atores no palco. Portanto, chegado o momento de levantar a cena, a nossa 

primeira preocupação foi a de que tipo de dialogo seria estabelecido entre os dois trios de 

forma que ficasse claro que eram os mesmos personagens vividos por atrizes diferentes. 

Além disso, queríamos que a troca de foco entre os atores que estivessem com a fala da 

personagem fosse fluída e harmoniosa. Neste sentido, fomos influenciados por outra 

referencia midiática.   

 

Além da influência do imaginário da realeza Disney sobre nós, a turma havia 

assistido ao filme Anna Karennina do diretor Joe Wright, uma adaptação do livro 

homônimo de Tolstoi, que causou uma forte impressão em todos. O filme se passa quase 

todo dentro de um antigo teatro e muitas sequências são incrivelmente teatrais e 

coreografadas. Uma, em particular, chamou a atenção da turma: a cena onde, em um baile, 

Lavínia e Bassiano na floresta ou Aurora e Philip de 
Bela Adormecida (1959)  

Bassiano e Lavínia no casamento ou Cinderela (1937) 
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a personagem titulo dança agilmente com seu futuro amante, uma versão contemporânea 

de valsa, basicamente conduzida pelo movimentos das mão, com um coro lindamente 

coreografado atrás.   

 
 

 

Inspirados nessa sequencia, nós, Lavínias e Bassiano, propusemos para nosso casal  

uma movimentação levemente dançada. Essa, porém, ao invés de limpar a cena, apenas 

provocava mais ruídos. Foi quando a professora Felícia nos sugeriu que fizemos a cena 

destacando o contexto de corte, ou seja, que a exagerada polidez e o cinismo já presentes 

no texto reverberassem na nossa movimentação, a qual deveria ser inspirada nos artificiais 

minuetos e bailes que vemos nos filmes de época.  

 Eu, que não escondo minha paixão por Jane Austen, e especialmente pelo filme de 

Orgulho e Preconceito (2005) -também dirigido por Joe Wright- sempre tive o desejo 

oculto de fazer uma cena de baile, de dançar aquelas quadrilhas sofisticadas, usando 

vestidos que devem tornar cada movimento um desafio. Portanto a proposta da direção de 

contextualizar o imaginário da cena nesse baile da corte, onde a cortesia e a falsidade 

imperam, foi extremamente estimulante pra mim. Pude buscar no meu arcabouço de 

referencias pessoais trejeitos, movimentação e até subtexto que me ajudariam a compor a 

personagem. 

  

      

Bassiano e Lavínia na Rússia ou Anna Karennina (2012) 
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Quadrilha sofisticada ou Anna Karennina (2012) 

Lavínia e Bassiano no Baile de Netherfield ou Orgulho e 
Preconceito (2005) 

Lavínia e Bassiano em Versailles ou Maria Antonieta (2006) 
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Assim, peguei emprestado para Lavínia o ritmo do minueto cinematográfico, a 

contenção de movimento da damas que se sabem se comportar em bailes, a docilidade das 

princesas com suas vozes claras e agudas e o olhar de devoção dedicado aos seus príncipes 

encantados. Houve ainda a influência das poses de ballet com seus pescoços alongados e 

sua artificialidade.  

 Não pude deixar de notar que, em todas essas referências, seja em um momento 

dançado ou cotidiano, as mãos das damas sempre recebem atenção especial, são sempre 

expressivas e suaves. É através dela que as donzelas entram em contato com seus 

parceiros. As mãos de Lavínia são por seu pai celebradas no primeiro ato e logo lhe serão 

tomadas, portanto achei bastante oportuna a busca, através dessas referências, de 

movimentações e posições que destacassem essa parte do corpo da personagem. 

 Foi assim que Lavínia, através do material cinematográfico que reuni em meu 

imaginário ao longo anos, foi tomando corpo. Foi assim que eu me aproximei da 

personagem e encontrei o interesse na cena, que faltava em mim no momento de leitura.  

 

Tamoras preparando o bote fatal no baile ou Anna Karennina (2012) 
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Foto de Fernanda Portela 

 

3.2.2 – SUPERANDO OS ESTEREÓTIPOS 

  

  Na primeira temporada de apresentações de A Lastimável Tragédia de Tito 

Andrônico a Cena 2 era predominantemente uma cena cômica, o que não é surpreendente, 

considerando que a cena começava com Bassiano -Kael Studart-, cantando uma música de 

A Branca de neve e os sete anões (1937). Porém, isso se revelou um problema. Naquele 

momento do trabalho estávamos inseguros com a peça e com os nossos personagens e o 

riso funcionava como uma forma de aprovação. “[...] o riso é a prova de que está 

conseguindo [agradar]; aí você começa a tentar arrancar cada vez mais risadas até que os 

vínculos com a verdade, a realidade e a criatividade dissolvem-se imperceptivelmente na 

diversão.” (BROOK, 2008 p. 21). Acontece que a cena, como escrita por Shakespeare, 

logo deixa de ser de um registro irônico e divertido e envereda para seu desfecho trágico. 

Já, nossa divertida versão cheia de clichês, balões e atores inseguros, agradava o público 

facilmente dentro de uma linguagem cômica, porém falhava ao tentar trazê-los de volta a 

tragédia, pois os vínculos com a verdade haviam se dissolvido, e ver uma mulher 

implorando por morte instantânea parecia bastante fora de lugar. 
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 Não queríamos mudar a estrutura, nem descartar o tom cômico que prevalece até a 

morte de Bassiano, assim, o problema deveria ser resolvido através do trabalho de 

interpretação. Confrontada com essa situação eu comecei a questionar a caracterização da 

personagem através do estereótipo, me perguntando se esse teria seria sido um erro de 

concepção. No seu Dicionário de Teatro, Patrice Pavis define estereótipo como: 

 

 Concepção congelada e banal de uma personagem, de uma 
situação ou de uma improvisação. […] toda utilização dos estereótipos 
caminha junto com um distanciamento irônico do procedimento e uma 
denuncia dos cordões teatrais. O dramaturgo e o encenador retomam o 
esquema fixo, variando-o e criticando-o do interior. (PAVIS, 2008, p. 
144) 

 

 A partir desse conceito de Pavis, sou capaz entender algumas criticas que 

recebemos em relação a essa cena. Não era apenas a comédia que afastava o público da 

situação tensa e trágica que se anunciava, até porque os diálogos irônicos e tom cômico é 

o mesmo do texto original de Shakespeare que é bem sucedido em transmitir o impacto da 

cena. O problema, pelo menos no que diz respeito a minha participação, era que eu 

possuía sim uma concepção banal da personagem e me aproveitava do estereótipo para 

criticar Lavínia, me colocando como superior a ela, o que negava ao público motivação 

para acreditar em seu drama. 

   

 

Lavínias -princesinhas estridentes, Bassiano- Princepezinho cantor, Tamoras -
bruxinhas malvadas. Primeira temporada. Foto Ju Welasco 
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Quando é escalado para determinado papel, o ator também se vê diante 
de uma escolha de postura. Se decidir considerar o personagem como 
alguém cuja visão está além de sua experiência limitada, o resultado será 
sensivelmente diferente do resultado de alguém que decide viver seu 
personagem menos que ele próprio. O primeiro viverá uma aventura 
maior e mais pessoal e, consequentemente, mais desconfortável. O ator 
que decide considerar seu personagem menor que ele próprio raramente 
experimentará qualquer coisa que já não lhe seja familiar. [...] Essa 
postura estreita leva a um desempenho amarrado, controlado e, em 
última análise, desinteressante. A postura que permite que o personagem 
seja maior que a experiência do ator resulta em uma aventura de 
possibilidades ilimitadas.(BOGART, 2011, p.119)  

 

 Foi assim que eu tornei o meu uso do estereótipo na composição de Lavínia um 

componente limitador e desinteressante. Quando retomamos os ensaios para a segunda 

temporada e decidimos, como disse acima, manter a estrutura da cena, a diretora Felícia 

pediu que tirássemos toda a histeria a qual, contrariando o conselho de Hamlet5, usávamos 

para fazer rir. Trabalhar com o clichê não necessariamente significa trabalhar com o 

exagero. Féral, através das palavras de  Mnouchkine, explica bem esse mecanismo de 

defesa do ator. “Você está tão apressado que explica ao invés de viver (diz Mnouchkine a 

um dos atores) não fique comentando seus gestos sem parar o público não é bobo, ele 

compreende” (FERAL, p.63, 2010). A minha sensação era essa, de que eu tentava o tempo 

todo, através do exagero, explicar ao publico que o uso daqueles clichês era uma escolha 

consciente, o que me impedia de vivê-los de maneira verdadeira. 

 Ao limpar minha interpretação dos exageros e gracejos, como diz Mnouchkine, e 

entender que Lavínia é completa e não se limita a minha opinião pessoal, (FERAL, p.62, 

2010), eu pude finalmente começar a usar o estereótipo, que colhi nas mais queridas 

referências, a meu favor. 

  
Ao abordar o estereótipo como um aliado, você não o abraça para mantê-
lo rígido; ao contrario, você o queima redefinindo-o e permitindo que a 
experiência humana realize sua alquimia. Você encontra o outro em uma 
arena onde é possível transcender as definições costumeiras. Desperta 
oposições e discordância. […] E mantém os canais abertos a fim de 
incorporar a história viva dos estereótipos herdados (BOGART, 2011, 
p.108) 

 

  

 

 

 

                                                
5 Vide Anexo A- Conselho de Hamlet aos atores. 
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Dessa maneira, eu pude ampliar não apenas a minha compreensão da personagem, 

como pude expandi-la de maneira a fazer com que minha Lavínia pudesse transitar dos 

momentos cômicos aos tensos e trágicos, sem fazer parecer que ela não pertencia aquele 

lugar. “Ateei fogo” no estereótipo para despertá-lo e ver dele nascer Lavínia, viva em 

mim, maior e mais diversa do que eu. 

 
3.3- TITO  

 

 
Adeus Andrônico, meu nobre pai, 

O homem mais desgraçado de toda Roma. 
 Lúcio 

 
 Tito Andrônico, o dono dessa lastimável tragédia, não foi sempre o mais infeliz de 

Roma, no primeiro ato, do alto da sua soberania, ele humildemente se considera velho 

demais para aceitar ser imperador de Roma. Ah, se ele soubesse que nada de bom sairia 

Foto: Larissa Souza 
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daquele imperador que ele acabara de nomear em seu lugar.  

 Fazer esse personagem na cena mais verborragicamente trágica do espetáculo foi o 

grande desafio que me propus nesse processo. Quando no Pré-projeto fizemos uma leitura 

em sala do texto escolhido, acabei lendo essa parte e fui no mesmo instante seduzida. Era 

uma cena extremamente emocional, com um texto poético e desesperado, e que já naquela 

primeira leitura informal me deu a terrível sensação de que eu não tinha menor ideia nem 

do que estava fazendo e menos ainda do que deveria fazer. E foi esse não-saber que 

despertou meu desejo. Como diz Anne Bogart, “O interesse é a principal ferramenta do 

artista e ocupa o território da insegurança pessoal – você não tem as respostas e é 

provocado pelas perguntas.” (BOGART,2011, p. 132).  

 No momento da divisão das cenas, o colega Paulo Victor, também demonstrou 

interesse por assumir o papel de Tito nesse momento, e como já haviam outras cenas onde 

um personagem era executado por mais de um intérprete, prontamente aceitamos a 

sugestão de fazer o mesmo nessa cena, especialmente tendo em vista que é uma cena 

longa com muito texto.  

 

3.3.1- PROPOSTAS PARA TITO  

  A cena, da maneira como apresentamos na primeira temporada, foi feita a partir de 

uma proposta trazida pelo Paulo Victor. Tanto eu, quanto ele, tínhamos o desejo de 

transformar a constante troca de personagens em um jogo mais aberto à plateia, expor 

cenicamente dispositivos que suscitariam essas trocas, como fez por exemplo a Cia. dos 

Atores em sua adaptação de Hamlet. 

 
[os atores, durante o espetáculo] trabalham na construção de cada 
personagem (assumido alternadamente por diferentes atores) e na 
construção das cenas, utilizando tanto a emoção que o  momento da cena 
sugere quanto a quebra dela, tanto o clima que a fabula pede quanto a 
demonstração dos recursos utilizados para criá-lo.(SAADI, 2006, p.109).  

 

  A proposição de meu colega de cena era baseada nesses contrastes. Nós, os dois 

titos, entraríamos em cena com coroas escrito o nome de nosso personagem e a 

estouraríamos, dela sairia um pó branco que, além de tornar grisalhos os nossos cabelos, 

serviria como dispositivo para entrar no modo personagem, e a cena começaria. Seguindo 

a divisão feita no texto o Tito que estivesse de observador da cena tocaria uma corneta, e 

assumiria o lugar do outro na cena, que então ficaria de observador. 

 A ideia era que fizéssemos os dois Titos bastante parecidos, com a mesma 

intensidade, mesma qualidade de movimento, para que a cena não mudasse de tom a cada 
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cornetada. Paulo Victor, que já tinha trabalhado a cena com mais dedicação em casa me 

mostrou a proposta dele para a composição do personagem. O Tito dele era bastante 

intenso, chorava e tinha uma voz grossa. Imediatamente eu gostei do contraste que poderia 

provocar o dispositivo mecânico de troca de personagem com essa interpretação bem 

emocional. E vi nele as qualidades que temia que faltariam em mim. Lembro bem de uma 

aula onde a professora Felícia me usou como exemplo sobre como seria complicada a 

divisão dos personagens, ela disse algo como “Como que eu vou colocar, por exemplo, 

uma pessoa tão feminina como a Fernanda pra fazer o Tito.”. O Tito proposto pelo Paulo 

Victor, era surpreendentemente masculino, até um pouco agressivo, mesmo se tratando do 

momento de mais fragilidade da personagem. Então me propus imitá-lo, e Mnouchkine 

resume isso bem, através do conselho que dá aos atores de seus estagio, “Vocês precisam 

aceitar as coisas do outro. Se alguém propõe algo, acate. E se alguma coisa boa é feita, 

imitem-na. Imitar não quer dizer plagiar, quer dizer reconhecer”(MNOUCHKINE apud 

FERÁL, 2010, p. 56). 

 

 

 

 

 

PV- Tito fora de cena com corneta e Eu -Tito em cena com corneta. Primeira Temporada. Foto Ju 
Welasco 
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3.3.2 – IMITAÇÃO- Uma forma para Tito 

  

 A partir do momento em que a proposta da cena havia sido trabalhada e a estrutura 

dela se fixado, era a hora de me dedicar a interpretação, o que, no meu caso, significava 

tornar o meu Tito o mais parecido possível com aquele executado pelo meu colega de 

cena. Segundo Stanislavski "O ator cria, em sua imaginação, o modelo e depois, 

exatamente como o pintor, toma cada um dos traços e o transfere não para tela, mas para si 

mesmo.", (STANISLAVSKI, 2006, p.50). O modelo que havia criado em minha 

imaginação era um que possibilitasse recriar através do meu corpo a corporeidade de 

outro. E fui aos poucos alcançando a semelhança que buscava, até ouvir da direção que 

entre todos os duos e trios de personagem o nosso, era o que estava mais parecido e 

unificado. Havia conseguido alcançar o que tinha me proposto. 

 Contudo a sensação de dever cumprido teve em mim o efeito oposto ao desejado. 

“O processo de dar forma é sempre um compromisso que temos que aceitar, dizendo ao 

mesmo tempo: 'É provisória, tem que ser renovada.' Trata-se de uma dinâmica que nunca 

mais terá fim.” (BROOK, 2008, p. 45). Ao achar que meu trabalho estava concluído, fui 

me tornando cada vez mais confiante com minha performance, e nos ensaios eu apenas 

repetia aquela que julgava ser a minha a forma definitiva, para aquela cena. 

 
No caso de um intérprete medíocre que executa uma imitação 
impensada, falta a excitação do momento criativo original. Quando se 
busca a autenticidade, não se pode esperar encontrar segurança e e 
serenidade dentro de formas, peças, canções ou movimentos herdados. O 
que é preciso é reacender o fogo dentro da repetição e estar preparado 
para se expor aos seus efeitos. Esteja preparado para se sentir 
desconfortável. (BOGART, 2011, p. 117) 

 

 Havia me refugiado na proposta da cena como forma de traçar um caminho fixo, 

facilmente repetível, como forma de me manter a salvo de possíveis equívocos.  

 Foi assim que cheguei ao momento da Primeira temporada. Logo ao final da 

apresentação de estreia a diretora Felícia veio até mim e pediu que na apresentação 

seguinte eu não usasse a voz tão grave -e consequentemente muito empostada- quanto eu 

estava fazendo, disse que havia algo estranho na cena e que isso talvez ajudasse. Esse 

pedido foi um choque para mim, afinal aquilo era um detalhe importante dentro da minha 

concepção, sem a voz grossa, os dois Titos em cena não seriam mais tão parecidos. Os três 

dias de apresentação ocorreram da mesma maneira, com a direção tentando buscar 

soluções para essa cena. E comigo analisando cada movimento que fazia no palco “A 

analise, a  reflexão e a critica devem ser feitas antes ou depois do ato criativo, nunca 
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durante” (BOGART, 2011, p. 56). Percebi repentinamente que aquilo que achava que 

sabia sobre a cena, não funcionava mais. 

 
Ela são[as regras do teatro], ao mesmo tempo, tão misteriosas e 
voláteis... Às vezes, durante um ensaio, tem se a impressão de que se 
vislumbrou uma das regras que a gente achava que conhecia 
perfeitamente na véspera. Aí, de repente, num outro ensaio, não há mais 
teatro. O ator não consegue  mais interpretar, o diretor não consegue 
mais ajuda-lo. Perguntamo-nos o porque disso e não compreendemos. 
Temos a impressão de respeitar as regras e, na realidade, subitamente 
percebemos que esquecemos o essencial, como estar no presente. Acho 
que o teatro é a do presente para o ator. Não há passado, nem futuro. Há 
o presente, o ato presente.(MNOUCHKINE apud FÉRAL, p. 70, 2010). 

 

 Ao retomarmos os ensaios sabíamos que essa era uma das cenas que teria que ser 

repensada durante aquele semestre. A primeira conclusão chegada foi a de que a opção de 

expor para o publico o dispositivo de troca dos personagens provocava um distanciamento 

que enfraquecia o contexto trágico da cena, e apesar da afirmação de Bloom de que 

“Shakespeare fez questão de causar estranhamento com relação ao personagem Tito; 

Brecht não teria feito melhor, e seu célebre 'efeito alienante é plagiado de 

Shakespeare”(BLOOM, 2000, p.115). O distanciamento que a nossa cena causava não era 

nos moldes de Brecht, pois segundo este “Distanciar um fato ou caráter é antes de tudo, 

simplesmente tirar desse fato […] tudo que ele tem de natural, conhecido,  evidente, e 

fazer nascer em seu lugar espanto e curiosidade”(BRECHT apud RIZZO, 2004, p. 44). De 

fato, a sensação que tive, ao ler essa a cena pela primeira vez, foi de espanto, pois o 

personagem é destituído de todo o poder que lhe pertencia no começo da peça. Contudo 

não era espanto que nosso distanciamento causava e sim dúvida. A verdade que faltava em 

nossa cena, vinha das interpretações e recursos utilizados, e não da falta de empatia do 

público em relação à personagem. 

 Portanto o dispositivo das cornetas foi retirado, a troca entre os atores aconteceria 

simplesmente pela transferência do foco de um ator, para o outro. Nós dois faríamos a 

cena concomitantemente, com o foco transferido para quem tivesse a fala naquele 

momento.  

 Na verdade a professora Felícia pediu que minimizássemos ao máximo nossa 

interpretação, que apenas falássemos o texto lado a lado, e  pouco a pouco fomos 

acrescentando elementos que pudessem colaborar.  
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3.3.3– REPARAÇÃO - Uma segunda chance para Tito.  

 

 “Mas, se há uma coisa que aprendemos, é não ter vergonha de copiar. E copiar não 

quer dizer caricaturar, copiar é copiar de dentro. Não basta copiar o processo ou o gesto é 

preciso também copiar a emoção interna ligada a processo ou ao gesto” (MNOUCHKINE 

apud FERÁL, 2010, p. 135), assim como Mnouchkine e seu grupo Théâtre du Soleil, eu 

entendi durante minhas investigações como Tito- para a Segunda temporada- que não 

deveria apenas copiar uma forma, até por que essa muita vezes fugia do meu alcance, dado 

ao fato de que estava copiando um intérprete com uma fisicalidade quase oposta a minha, 

enquanto pra ele determinadas qualidades de gesto já estão apropriadas, para mim algumas 

movimentações ou impostações soavam extremamente artificiais. Contudo, ao mudar meu 

foco para copiar a emoção ligada ao gesto, eu perdi a rigidez da copia formal, e fui a partir 

do que observava, fazendo um Tito meu, que era cada vez mais fiel as minhas 

particularidades como intérprete.  

 

 

  

 

 

 

Eu- Tito, PV-Tito. Segunda Temporada. Foto: Larissa Souza 
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Decidi então que não deveria apenas me restringir a um Tito, busquei na 

performance de outros colegas que também faziam o personagem elementos que 

pudessem colaborar com a composição do meu, observei a personagem ao longo da peça e 

entendi, através das outras cenas, as particularidades do momento que encenávamos.  A 

partir disso percebi que apenas copiar não iria me dar todo o material que precisava. 

  

Encontrar uma situação precisa e verdadeira, que não seja 
necessariamente realista, é a principal tarefa do ator. […] É preciso criar 
um estado conectado a essa situação. A situação é o ponto de partida de 
qualquer trabalho teatral. Ela está no centro do processo do ator e dá 
colorido, autenticidade, e também sentido para a ação. É ela que põe a 
narrativa em movimento, que permite definir a personagem. 
(MNOUCHKINE, apud Féral,2010, p.42)  

 

 Considero esse o passo mais importante que dei no caminho de reconstruir essa 

personagem, encontrar a situação não quer dizer, ter um entendimento dela no texto, sim 

se colocar fisicamente nela, buscar através do corpo o estado que a situação propõe. 

Segundo Lecoq “não existe personagem sem situação. Apenas a situação lhe permite 

revelar-se” (LECOQ,2010,p.103), portanto não é estranho para mim, que deixava a 

situação em segundo, que meu personagem se mostrasse nebuloso. Uma vez que eu 

comecei essa busca, tudo na minha interpretação se foi se tornando mais claro, as imagem 

do texto se tornaram mais visíveis, meu dialogo com os outros atores se aprofundou, 

parecia que, pela primeira vez estávamos todos na mesma cena. Através de todos esse 

processos mencionados acima acredito, ter conseguido alcançar uma comunicação genuína 

tanto da personagem com o público quanto minha com a personagem.  

Executar quatro personagens, que são tão diferentes, em um mesmo espetáculo, foi 

de grande aprendizado para mim. Entender que, mesmo que sejam figuras que não 

pertencem ao meu universo cotidiano, eu consigo um a um traze-los para mais perto de 

mim, no momento em que consigo criar um paralelo entre eu e eles, mesmo sendo esse, 

referencial, corporal ou até textual. Assim como falou Mnouchkine: 

 
(...) Há algo particular no teatro, que é a memoria do não vivido. Assim, 

uma menina francesa, não tendo vivido aquela situação, foi capaz, pelo 

encanto do teatro, e do ator,  de compreender e de reconhecer o que ela 

tem de parecido com um homem de 60 anos -que vive em um pais de 

400 milhões de habitantes-, de compreender seu medo. Ficamos 

contentes ao descobrir que o teatro é isso, que o teatro acontece no 

momento em que um ator consegue tornar familiar  o desconhecido e, 
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inversamente confunde e mexe com aquilo que é familiar (não o 

cotidiano, porque o cotidiano é justamente “o que já está” 

gasto).(MNOUCHKINE apud FÉRAL, p. 71, 2010) 

 

 

Observo, a partir das analises propostas nesse capitulo, o numero e a variedade de 

tipos construções possíveis para a criação de um personagem. Aqui exemplifico apenas 

três com suas falhas e seus sucessos, contudo acredito que se fosse feito o mesmo com os 

personagens dos meus colegas, personagens esses que em alguns casos eram os mesmos 

que os meus, nós leríamos tantos métodos quanto tem atores no processo.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 
 A partir desse trabalho percebo a importância da reflexão sobre a minha pratica 

artística, me pergunto se eu tivesse produzido um material como esse para cada uma das 

experiências mais complexas que descrevo em meu primeiro capitulo, será que meus 

caminhos racionais e metodológicos da criação estariam mais pavimentados? Se não, 

acredito que pelo menos eu teria um entendimento mais completo da minha produção 

artística, me proporcionando talvez mais domínio sobre ela.  

 Através da produção do meu depoimento pessoal -Lembrancinha, eu pude ao olhar 

para a minha historia, perceber alguns padrões que se repetem, mas, mais do isso eu pude 

entender onde muitas referencias importantes começaram despontar. E ainda, perceber a 

diversidade da minha formação, e como isso influencia na minha criação, me deixando 

com a busca para fazer com que cada vez mais eu possa aproveitar cada uma dessas 

influências, seja estética, metodológica ou de linguagem.  

 Durante esse trabalho entrei em contato com o material de diversos artistas e 

percebi através deles, como expresso em meu segundo capitulo, a importância formativa 

de entrar em contato com grandes autores e grandes textos. Aprende-se muito com um 

autor como Shakespeare, que foi nesse processo meu maior carrasco. Estou convencida, 

após esse processo que as escolhas mais produtivas que fazemos são fruto de um real 

interesse, de uma curiosidade quase apaixonada, pelo processo, pelo grupo, e pelo autor. 

Ter um autor como Shakespeare como base do trabalho criou em mim a confiança, que é 

preciso para tentar manter viva uma tradição através da reinvenção dela.  Essa reinvenção, 

entretanto, não termina aqui, precisará ser descoberta na próxima obra, na próxima 

adaptação e até na próxima performance, estendo aqui para tradição tudo que adotamos 

como metodologias fixas, as nossas tradições pessoais de criação. Acredito que de tempos 

em tempos até essas precisaram de reinvenção.  

 Muito se fala da efemeridade do Teatro como obra finalizada, como se fosse um 

quadro que ficasse exposto apenas por uma noite. Entretanto esse caráter efêmero se 

estende também ao processo de criação, que, cruelmente faz com que as leis aprendidas 

em um dia, não estejam mais em vigor no dia seguinte, e o caminho de volta pra elas é 

difícil de encontrar é preciso então, mais uma vez descobri-lo. Essa talvez seja a melhor 

maneira de resumir os desafios encontrados na construção das minhas personagens, em 

todos eles eu precisei rever, o que uma vez eu achei que funcionava. E imagino que se 

apresentássemos o espetáculo em uma Terceira Temporada, possivelmente muitas das 
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soluções positivas, que relatei aqui ter encontrado, precisariam também ser redescobertas.  

 Mas esse processo não precisa, e acredito que nem deve, ser um processo de 

demolição. Pude observar que muitas soluções só foram encontradas após insistir na 

proposta por alguns ensaios, resistindo a tentação de mudar inteiramente a construção 

pretendida. Contudo, é preciso também conseguir enxergar o caminho pelo qual a cena se 

desenvolve e ceder quando uma proposta individual não é capaz de acompanhar o 

crescimento do coletivo. É um equilibro difícil de se alcançar, saber o momento certo de 

insistir e de abandonar. Porém, a partir do exercício que me propus nesse trabalho, eu 

posso afirmar que, geralmente, quando sua performance se torna mecânica e seu 

envolvimento pragmático é um sinal de que talvez seja melhor abandonar a proposta e 

perceber para onde a cena aponta, redescobrindo naquela personagem a sua inquietação e 

assim, retomando o trabalho de construção. 

 É estranha a sensação de ter de retornar à memoria, e aos diários de bordo, na 

esperança de encontrar os caminhos de volta aqueles momentos na sala de ensaio e 

especialmente no palco.  Esse trabalho tentou, refazer esse caminho, o caminho até o 

objeto de atração, para analisar as escolhas tomadas e os resultados delas em um processo 

que é, ao mesmo tempo extremamente pessoal mas de maneira nenhuma isolado ou 

inédito, que é a aventura da descoberta de um produto artístico. E nesse caso a parte que 

me cabe dele: momentos de Tamora, Lavínia, e Tito. Mas o que descobri através das 

horas, muitas vezes inconclusivas,  que passei em frente ao computador é que esse é um 

trabalho que não se completa aqui, mas que permanecera em andamento enquanto o teatro 

for meu objeto de pesquisa e afeição. Então ergo aqui, nessas paginas, em meio de toda a 

finitude que é a matéria prima do meu trabalho, um frágil souvenir ao efêmero.  
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ANEXO A- Conselho de Hamlet aos atores 
 
 
 
CENA II 
 
Entram Hamlet e alguns atores 
 
HAMLET: Tem a bondade de dizer aquele trecho do jeito que eu ensinei, com 
naturalidade. Se encheres a boca, como costumam fazer muitos dos nossos atores, 
preferira ouvir os meus versos recitados pelo pregoeiro público. Não te ponhas a 
serrar o ar com as mãos, desta maneira; sê temperado nos gestos, porque até mesmo 
na torrente e na tempestade, direi melhor, no turbilhão das paixões, é de mister 
moderação para torna-las maleáveis. Oh! Dói-me até o fundo da alma ver um latagão 
de cabeleira reduzir a frangalhos uma paixão, a verdadeiros trapos, trovejar no 
ouvido dos assistentes, que, na maioria, só apreciam barulho e pantomina sem 
significado. Dá gana de açoitar o individuo que se põe a exagerar no papel de 
Termagante e que pretende ser mais Heroldes do que ele próprio. Por favor, evita 
isso. (...) Também não é preciso ser mole demais; que a discrição te sirva de guia; 
acomoda o gesto à palavra e a palavra ao gesto, tendo sempre em mira não 
ultrapassar a modéstia da natureza, porque o exagero é o contrário aos propósitos da 
representação, cuja finalidade sempre foi, e continuará sendo, como que apresentar o 
espelho à natureza, mostrar a virtude suas próprias feições, e à ignomínia sua 
imagem e ao corpo e idade do tempo a impressão de sua forma. O exagero ou o 
descuido, no ato de representar, podem provocar riso aos ignorantes, mas causam 
enfado às pessoas judiciosas, cuja censura deve pesar mais em tua apreciação do que 
os aplausos de quantos enchem o teatro. Oh! Já vi serem calorosamente elogiados 
atores que, para falar com certa irreverência, nem na voz, nem no porte mostravam 
nada de cristão, ou de pagãos, ou de homens sequer, e que de tal forma rugiam e se 
pavoneavam, que eu ficava a imaginar terem disso eles criados por algum aprendiz 
da natureza, e pessimamente criados, tão abominável era a maneira por que 
imitavam a humanidade. (...) Faze uma reforma radical! Que os truões não digam 
mais do que o que lhes compete, pois há deles que vão a ponto de rir, somente para 
provocarem riso aos parvos, até mesmo em passagens com algo merecedor de 
atenção. É vergonhoso, sobre revelar a ambiçãoo estúpida por parte de quem se vale 
a semelhante recuso. Vai aprontar-te. 
 
 
 

 

 

 


