
 
 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

INSTITUTO DE ARTES 

DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS 

 

 

 
Giselle Falchi Ando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A COMICIDADE NA CONSTRUÇÃO DAS PERSONAGENS 

ROSALINDA E VÉIA DA PEDRA, DO ESPETÁCULO 

ABENSONHAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília – DF 

2014 



1 
 

 

 

 

Giselle Falchi Ando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comicidade na construção das personagens Rosalinda e Véia da 

Pedra, do espetáculo Abensonhar 
 

 

 

Trabalho de conclusão de curso em 

Artes Cênicas, habilitação em 

bacharelado, do Departamento de 

Artes Cênicas do Instituto de Artes 

da Universidade de Brasília. 

 

Orientadora: Cecília de Almeida 

Borges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília-DF 

2014 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      É por você e pra você, mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha mãe, Suely Falchi, in memorian, por ter sido a minha encorajadora, 

meu exemplo de mulher batalhadora, me ensinar a amar as pessoas e me mostrar no 

final de sua vida que rir é o melhor remédio. 

Ao meu pai, Tomio Ando, por me incentivar a correr atrás da minha 

felicidade, nunca ter criticado as minhas escolhas profissionais, me ensinar que o 

dinheiro não compra a felicidade e por instalar as coisas na minha casa. 

Ao meu irmão, Felipe Ando, por depois de passar a adolescência brigando 

comigo e puxando a minha perna enquanto eu escalava o bastidor da porta, ter se 

tornado meu grande amigo, que cuida de mim, me convida para os eventos da vida 

adulta e finalmente vai ao teatro assistir meus espetáculos. 

Ao meu irmão, Alexandre Falchi, por ter ajudado a mamãe a limpar o meu 

bumbum, me acolher e ajudar quando decidi estudar em Brasília e por ter me dado os 

melhores presentes da vida: Ana Luiza e Rafael. 

Aos meus sobrinhos, Ana Luiza e Rafael, cada um a sua maneira. Ana, a 

primeira sobrinha, veio realizar o meu sonho de ser tia, alegra meus dias, me liga e diz 

que me ama, modificando o meu humor. O Rafael só dorme, mas me mostrou o quanto 

posso amar um ser tão pequeno que só dorme e o quanto eu não levo jeito para ser mãe. 

À minha cunhada, Iza Cavanellas, pelo dia em que voltei para casa em crise 

com o curso e ela me ouviu tentando me fazer entender que talvez eu não seja tão ruim 

assim, pela amizade, mas acima de tudo por ter ensinado meu irmão a gostar de teatro e 

dessa forma ir me assistir. 

À minha cunhada, Erika, pelo carinho, apoio e por me receber tão bem em 

sua casa e sua vida e a toda sua família que me abrigou nos primeiros 4 meses de 

Brasília, enquanto eu ainda não sabia exatamente como eu tinha vindo parar aqui, pela 

generosidade e cuidado que tiveram comigo. Obrigada por terem deixado, literalmente, 

a porta da casa de vocês aberta pra mim: Cardoso, Goretti, Adriana, Bárbara e 

Guilherme. 

À república La Mucha Honra, por me ensinar na prática o poder do 

melodrama nas relações pessoais, que são meus amigos de arte, com que eu treino às 

minhas piadas e tempo cômico, amigos de virar a madrugada estudando, de bar e de 

amor: Albert, Aninha, Luana Lima, Isumy, Nitiel, Nina, Sayuri, Cleide, Luá, Natália, 

Jak, Babi, Pam, Iza’s e Luana Maia. 

 



4 
 

À Ritinha por fazer aniversário no mesmo dia que eu, por nossas bagunças 

se misturarem em forma de amizade, por ter me ouvido surtar na reta final da 

monografia, depois de 2 litros de energético e me aconselhar de forma sábia, mas acima 

de tudo, pela paciência que teve ao lidar com a quantidade de cabelos que caiam da 

minha cabeça em suas coisas. 

 Aos amigos VH, Isabella, Lud Mello, Gabriel Lemes, Rafael Salmona, 

Elisa Mattos, Rafaela, Vanessa, e tantos outros que agitam e alegram meus dias com 

tanto carinho. 

Aos amigos de arte e de vida Paula Sallas, João Porto Dias e Natália Vinhal. 

À companhia de teatro Pátria Amada e a Lívia Fernandez, grande amiga, 

pela confiança no meu trabalho. 

Ao meu grupo de teatro, que ainda não tem um nome, mas tem muito amor, 

com quem tenho aprendido muito: Mario Luz, Pamela Alves, Lucas Gomes e Izabela 

Parise. 

À minha orientadora, Cecília, pela parceria que desenvolvemos desde o meu 

segundo semestre, pela paciência com a minha autoestima baixa, pelas palavras de 

apoio em relação a monografia e a vida pessoal, pelos livros emprestados que ainda não 

devolvi e, principalmente, pelo brilho nos olhos quando falamos em comicidade, 

obrigada por me mostrar que só o amor e humor salvam. 

Aos professores e funcionários do departamento de Artes Cênicas, por tudo 

que aprendi e vivi dentro da universidade. 

Aos amigos “abensonhados” agradeço a parceria, a “vaquinha” que fizeram 

para que eu pudesse viajar com eles, por terem me proporcionado os melhores 

momentos dentro do curso, pela força no momento mais difícil da minha vida e pela 

realização da diplomação dos meus sonhos: Anahi, Clarice, Douglas, Café, Jéssica, 

Júlia, Lorena, Luciana, Malena, Pricila, Renata, Túlio e Wanderson. 

Às professoras/orientadoras/diretoras/amigas Rita de Almeida Castro e 

Alice Stefânia, pela delicadeza em lidar com os alunos, pela parceria na realização do 

nosso projeto e pelo abraço “maternal” que sempre me acalmava. 

E, por fim, a uma força maior que não me deixou desistir. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O bom humor é essencial, o que nos salva. No minuto em que 
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INTRODUÇÃO 

 

Antes mesmo de entrar para o curso de Artes Cênicas na Universidade de 

Brasília, descobri a paixão pelo teatro. Foi precisamente em 1998, então comecei a 

busca por cursos, oficinas e tudo que tivesse ligação com a arte teatral. Com o passar do 

tempo e das experiências, descobri a paixão pela comédia, gênero recorrente nas 

montagens das quais venho participando. 

Ao dar vazão a esse desejo pela comicidade, aventurei-me em montagens 

que me permitiram ir além do prazer e da minha “zona de conforto” (ou seja, da 

linguagem na qual tenho mais facilidade) e aprofundar-me nesse gênero pela descoberta 

de novas possibilidades e desafios. 

Uma das questões que sempre me intrigou é a maneira como a linguagem 

cômica é vista por algumas pessoas que me cercavam: um pouco limitada e 

preconceituosamente. Muitas vezes a comédia é considerada um gênero menor, que tem 

como única intenção fazer rir. Alguns a consideram superficial e consequentemente 

menos importante, sem enxergar que o humor pode ser uma excelente ferramenta para 

se criticar qualquer tema que queiramos abordar.  

A comédia tem a capacidade de tornar um assunto leve e divertido e pode 

ser uma excelente forma de provocar a reflexão e a assimilação da ideia a se transmitir, 

pois deixa o assunto mais divertido, prendendo a atenção do espectador. 

Dentro do curso, me dediquei muito à comédia, mesmo quando questionada 

no sentido de procurar novos caminhos, pois muitas pessoas me incentivavam a buscar 

outras linguagens e personagens, uma vez que já havia passado bastante pelo cômico, 

entretanto, diante desses argumentos, minha resposta sempre foi a de que acredito que 

investir e aprofundar numa linguagem em que teoricamente temos mais facilidade pode 

ser um grande desafio, dependendo do quanto investimos e trabalhamos para isso. 

 Todos temos um repertorio de gestos e expressões que, para continuar 

funcionando, precisa ser renovado a cada novo personagem, de modo que fugir do 

confortável, das nossas “muletas” interpretativas é, sim, um grande desafio. 

Sinto-me provocada nesse sentido, porque tenho uma tendência grande a me 

apoiar em expressões e gestos que são confortáveis para mim e provavelmente causarão 

o riso do espectador, pois eu já constatei em outras experiências, mas podem tornar-se 

repetitivos: recursos fáceis e vazios. Esse lugar comum, que consigo observar também 

no trabalho de outros atores, impede a ampliação do repertório de acordo com a 
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necessidade do momento, assim acabamos vendo atores considerados bons, mas que 

repetem uma mesma forma em todos os seus trabalhos.  

A partir desse pensamento e dos personagens que escolhi interpretar na 

disciplina Diplomação em Interpretação Teatral I, Rosalinda e Véia da Pedra, ambos 

com certa dose de comicidade, fiz uma escolha consciente, pautada no meu desejo e 

coerente dentro do processo de montagem. Por isso, decidi, nesse trabalho de conclusão 

de curso, analisar os recursos cômicos estudados por diversos autores que utilizei 

instintivamente para a construção das personagens. 

No Capítulo I, vou falar um pouco sobre a minha trajetória dentro do 

Departamento de Artes Cênicas da Unb, sobre as montagens voltadas ao cômico de que 

participei e sobre como elas contribuíram para ampliar meu repertório e o meu interesse 

pela comicidade. Vou falar resumidamente sobre cada processo que vivenciei e como 

cada um me influenciou na busca da compreensão dessa linguagem, não só nas 

disciplinas de montagem que cursei, como no projeto de extensão e ação contínua 

NUTRA (Núcleo de Trabalho do Ator), no qual pude ter um breve contato com o clown 

e com o treinamento de ator, que foi parte fundamental na tentativa de construção de 

uma presença cênica e de um corpo poroso
1
.  

No Capítulo II, pretendo falar a respeito do riso e alguns recursos cômicos 

utilizados para alcançá-lo em acordo com o pensamento de determinados teóricos que 

pesquisaram a esse respeito e embasam essa pesquisa, deixando claro alguns princípios 

da comicidade que são responsáveis pela construção de todo um pensamento. Mesmo 

quando discordo de algum ponto de vista específico, não deixo de ter consciência da 

importância desse pensamento para a época e o lugar que chegamos graças a ele. 

O objetivo do segundo capítulo é analisar e tentar compreender o recorte 

que me propus a fazer sobre os princípios e recursos cômicos relevantes para o processo 

da construção das personagens Rosalinda e Véia da Pedra, em Abensonhar, para que no 

capítulo seguinte fique clara a razão dos caminhos escolhidos e a efetividade das 

proposições teóricas na constituição de características cômicas. Tento, dessa forma, 

compreender o motivo de rirmos de determinadas situações. 

O Capítulo III é consequência da união dos dois primeiros, iniciando pela 

minha trajetória dentro do curso, passando pelos teóricos e suas definições a respeito de 

determinados recursos cômicos e encerrando-se na demonstração de como tudo que foi 

                                                           
1
 Definição de Renato Ferracini e Ricardo Puccetti (2011) para um corpo treinado, ou seja, um corpo 

preparado para deixar sentimentos entrarem e saírem no momento necessário. 
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dito anteriormente contribuiu para a construção das minhas personagens no espetáculo 

Abensonhar.  

O terceiro capítulo, portanto, tem como objetivo descrever todo o processo 

que envolveu os três semestres (Metodologia de Pesquisa em Artes 

Cênicas/Diplomação em Interpretação Teatral I/Diplomação em Interpretação Teatral 

II) com ênfase na construção das duas personagens que interpretei dentro da nossa 

montagem.  

Este capítulo tem início na discussão a respeito do processo de montagem 

que começou na disciplina Metodologia de Pesquisa em Artes Cênicas, no 1/2013. 

Descreve de forma sucinta a metodologia utilizada pela professora Rita de Almeida 

Castro no semestre em questão e a trajetória do grupo desde o início até definir o autor 

que serviria de inspiração ao nosso espetáculo: Mia Couto. 

 No subcapítulo 3.1. vou descrever o processo dentro da disciplina 

Diplomação em Interpretação Teatral I – desde a viagem de imersão de grupo, para 

Cavalcante-GO; passando brevemente pelo treinamento físico executado no semestre e 

improvisações a partir dos contos do livro escolhido: Estórias Abensonhadas; a escolha 

dos personagens. A ênfase maior incidirá na construção das personagens, embasada 

pelos teóricos pesquisadores já citados anteriormente, sobre os quais também se 

constituem as reflexões deste trabalho. 

O subcapítulo 3.2. tem como foco a disciplina Diplomação em Interpretação 

teatral II, que a partir do feedback do publico e impressões pessoais do próprio grupo, 

tentamos aprimorar o trabalho, de acordo com as necessidades e sugestões. Abordarei a 

nova configuração das personagens que interpretei, resultado não só das sugestões, 

como também da oficina que fizemos com a professora Felícia Johansson e todo 

processo que será descrito com mais detalhes no subcapítulo em questão. 

Dessa maneira pretendo mergulhar no universo da comicidade e tentar 

compreender os mecanismos de se fazer rir, o motivo de rirmos de determinadas 

situações e justificar todo o meu processo dentro da disciplina de Diplomação em 

Interpretação Teatral I. 
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CAPITULO I – MINHA TRAJETÓRIA DENTRO DO CURSO 

 

Entrei para o curso de Artes Cênicas da Universidade de Brasília em março 

de 2010 e desde as Calouradas Populares
2
 aventurei-me na linguagem cômica, 

montando uma cena com duas amigas. 

A partir do conto Eu Vou Pular, de Luís Fernando Veríssimo, montamos 

uma cena de aproximadamente 10 minutos. O texto em si já é engraçado, afinal o autor 

tem essa característica em sua escrita, um humor sutil e bem elaborado que provoca 

uma reflexão acerca de questões muito atuais. 

    

                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1 – Cena Eu Vou Pular, tirada por Rafael Tursi, nas Calouradas Populares de 2010 

 

Este breve processo não envolveu a orientação de nenhum professor e teve 

pouco tempo de preparação, pois estávamos no início do curso e, falando apenas por 

mim, ainda estava muito influenciada pela televisão, que era uma forte referência em 

minha vida antes da Universidade. Optamos então por uma interpretação mais realista, 

deixando o cômico acontecer através da dramaturgia, nas expressões e no tempo das 

piadas. 

No primeiro semestre, orientados pela professora Giselle Rodrigues, tive o 

primeiro contato com uma disciplina de montagem, onde aprendi noções básicas de 

teatro que me acompanhariam durante toda a graduação. Entre estas noções 

                                                           
2
 Evento produzido pelos alunos do Departamento de Artes Cênicas, onde os calouros participam com 

uma cena (escolhida e executada da maneira que eles quiserem), apresentando-a para uma equipe de 

jurados que premiará a melhor cena e melhor ator/atriz. 
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fundamentais, destaco algumas como: ocupação e distribuição no espaço, ritmo, foco, 

concentração, entre outros.  

A partir dos jogos teatrais que beneficiavam tais noções, a professora pediu 

à turma que se dividisse em grupos, a fim de montar uma cena para o Cometa Cenas
3
. 

Eu e mais duas amigas optamos novamente por Luís Fernando Veríssimo, dessa vez 

com o conto “Complexidade feminina”, que aborda a relação complexa de um casal, no 

qual a mulher desconfiada briga por qualquer coisa e o homem, por sua vez, vai 

perdendo a paciência. Mais uma vez, contamos com toda a sutileza e humor refinado do 

autor, ironizando uma relação amorosa, com conflitos atuais e nos permitindo rir de nós 

mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2 – Cena “Complexidade feminina”, no Cometa Cenas de 2010, tirada por Rafael Tursi 

 

Como se tratava de um casal e éramos três mulheres, uma de nós fazia o papel 

do homem e as outras dividiam a personagem feminina, solução que, nesse caso, foi 

positiva, pois se tratava de uma mulher que enlouquecia o marido e a encenação 

favoreceu esse sentido. 

Ainda no primeiro semestre, entrei para o projeto de pesquisa e ação contínua 

NUTRA (Núcleo de Trabalho do Ator), onde permaneci durante três semestres, 

aprendendo, por exemplo, a estabelecer um corpo mais consciente, com mais prontidão, 

uma vez que essa característica é fundamental para nós atores, estarmos prontos para 

executar o que for preciso, na hora que for preciso. 

Neste núcleo, duas vezes por semana, eu participava do treinamento técnico e 

energético que consistia em exercícios para criar um corpo preparado física e 

emocionalmente, a fim de estar pronto para deixar sentimentos passarem por ele, usando 

                                                           
3
 Mostra semestral do Departamento de Artes Cênicas da UnB, que acontece ao final de cada semestre. 



13 
 

a energia necessária para executar ações, com a dilatação exigida para a construção de 

uma presença cênica. 

Ainda no NUTRA, tive contato com o treinamento circense, momento em que 

aumentou a minha admiração e vontade de aprender mais sobre técnicas como: 

acrobacias, malabarismos, perna de pau, andar sobre arame, entre outros exercícios que 

praticávamos e ajudavam-nos a lidar com a ansiedade, controlar a respiração e 

aprofundar a consciência corporal. 

O núcleo oferecia também um treinamento musical, de onde resultou o cortejo 

Lá Pirágua Errante, dirigido por João Porto Dias, onde atores com instrumentos 

tocavam música enquanto interagiam com a plateia. O grande diferencial desse trabalho 

era conciliar um instrumento com a interação sem sair do ritmo, sem parar de tocar e, ao 

mesmo tempo jogando com o público. A intenção não era tocar perfeitamente um 

instrumento e sim manter um ritmo, afetando e nos deixando afetar pela troca com o 

outro. No meu caso, executar a ação de tocar chocalho e interagir com o público foi um 

grande aprendizado, pois olhar para alguém, se deixar afetar pelo estado que a pessoa se 

encontra e a partir disso modificar seu próprio estado, ou executar uma ação de acordo 

com o que o momento pede, faz parte da troca que o teatro nos permite, o aqui e agora, 

que não acontece na televisão e no cinema. 

Outra vertente do NUTRA era o trabalho com o clown, que infelizmente não tive 

tanto contato como gostaria, devido a várias outras demandas que tínhamos como grupo 

na época. Participei apenas da produção do II Mostra o Clown, onde pude assistir 

alguns números do clownbaré
4
 e colaborar com a produção do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3 – Cortejo Lá Pirágua Errante, no aniversário de 51 anos de Brasília, tirada por Felipe Ando 

                                                           
4
 Apresentação composta por vários números de palhaço, selecionados pelo grupo. 
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Voltei a trabalhar com a comédia no meu terceiro semestre de curso, ao ser 

orientada pela professora Felícia Johansson, quando a turma de Interpretação e 

Montagem III praticou, entre outros, o exercício de máscaras e de clown que propiciou 

um bom contato com a comicidade. 

Durante essa disciplina, tive a primeira dificuldade pessoal diante de um 

processo universitário, o que, infelizmente, não me permitiu aproveitar como poderia se 

tivesse a maturidade que aos poucos estou buscando adquirir. Éramos uma turma grande 

e de alunos propositivos, que tinham facilidade com a linguagem cômica e eram 

admirados por sua criatividade e familiaridade com a improvisação. Acabei me sentindo 

inferior e consequentemente rendi pouco durante o semestre, por medo dos julgamentos 

e exposição perante a turma. 

De certa forma, mesmo quando fui só observadora, aprendi muito com o 

processo e houve um momento em que eu precisei passar por cima dos meus medos e 

vergonha para que pudesse ter uma cena no resultado final da disciplina, que foi o 

espetáculo Tok Patok, de autoria do próprio grupo, resultado de exercícios aplicados 

pela professora Felícia em sala de aula. 

Esse momento decisivo aconteceu quando notei que todos tinham uma cena, 

pois foram criando através dos exercícios propostos, e eu por receio de experimentar, 

ainda não tinha uma. Então, na última oportunidade de me arriscar a aprender e investir 

em alguma cena, o fiz. Foi num exercício de clown, no qual fui totalmente aberta ao 

jogo, sem pensar antecipadamente, simplesmente inteira para ver o que aconteceria na 

troca com o outro. Ali, tive uma doce surpresa, pois surgiu da nossa improvisação, de 

forma espontânea, um recurso cômico muito usado entre palhaços: a inversão de papeis, 

onde o que manda passa a ser mandado e depois volta para a sua função original. 

Para mim, foi um momento significativo dentro do curso, pois pela primeira 

vez tinha conseguido me abrir para o exercício sem pensar em julgamentos e sem querer 

chegar a algum lugar específico, dessa forma, me permiti viver aquele momento e criar 

a partir da interação com o outro. No final da disciplina, me arrependi de não ter vivido 

mais experiências como essa, por não me permitir tal vivência. 

No meu quarto semestre de curso, precisamente na disciplina Prática de 

Montagem, ministrada pela professora Cecília de Almeida Borges, trabalhamos também 

com a comédia, dessa vez investimos na paródia. Depois de muito pesquisar as obras de 
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Luis Alberto de Abreu
5
 e de improvisações feitas a partir de seus textos, notamos algo 

em comum entre as improvisações: todas envolviam, de certa forma, a linguagem 

televisiva, seja como referência para a montagem ou como paródia de programas. 

Optamos por seguir esse desejo inconsciente do coletivo que não tinha 

premeditado tema algum. Dividimo-nos em diversos grupos que ficaram responsáveis 

por criar determinadas cenas e nessa montagem tive muitos personagens, mas o mais 

marcante e que me permitiu aprender e investir numa construção mais complexa de 

personagem foi a Maysona. Tentei criar, de forma engraçada e exagerada, uma versão 

mais velha da pequena apresentadora Maysa
6
. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4 – Espetáculo TV Cutuca, no Cometa Cenas de 2013, tirada por Roberto Ávila 

 

O grande desafio na minha proposta de personagem era a sustentação da 

máscara que criei para ela, exagerada e paralisada, como se vê na figura acima, que 

conceitualmente ocorria devido às inúmeras cirurgias pelas quais ficticiamente ela teria 

passado. A intenção dessa cena era criticar através do humor a exploração do trabalho 

infantil na televisão e a necessidade de cuidados com a aparência, que leva em 

consideração os padrões impostos pela sociedade e limitam possibilidades de trabalho 

de quem não se enquadra. 

Acredito que com essa paródia, de forma bem humorada, conseguimos 

criticar alguns aspectos recorrentes no meio televisivo, como por exemplo, o 

                                                           
5
Dramaturgo brasileiro, nascido em 1952, que a partir dos anos 80 ficou conhecido por escrever 

espetáculos para companhias de teatro. 
6
Maísa da Silva Andrade nasceu em 2002. Após surgir como pequeno prodígio em um programa de 

calouros, foi contratada, em 2007, para a emissora SBT, onde passou a apresentar o programa Sábado 

Animado e aos poucos tornou-se um fenômeno midiático nacionalmente conhecido.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado_Animado
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado_Animado
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sensacionalismo; o tornar público temas extremamente privados; a forma da mídia lidar 

com a desigualdade social; o quanto as emissoras se aproveitam da situação para gerar 

maior audiência; além de outros temas, constituídos a partir do humor e do exagero, 

para que ficasse clara a intenção de refletirmos acerca da sociedade que vivemos e de 

como podemos ser manipulados pelo que assistimos. 

No quinto semestre do curso, a comédia ficou por conta do meu projeto na 

disciplina Direção Teatral I, orientada pelo professor Jesus Vivas, no qual convidei duas 

amigas de curso para o elenco. Dessa vez, escolhi mais uma vez um conto de Luís 

Fernando Veríssimo, chamado “Grande Edgar”, que, assim como os outros contos com 

os quais trabalhei, também conta com sua sutileza cômica. O resultado dessa pesquisa e 

processo foi o espetáculo Já Deve Ter Acontecido Com Você. 

Minha opção para iniciarmos o processo foi deixar por conta das atrizes a 

improvisação a partir do texto sugerido, até porque desde o início eu tinha o desejo de 

acrescentar trechos da vida pessoal das atrizes e da minha própria vida ao original, para 

que se tornasse ainda mais cômico devido à possível identificação do público. 

Acredito em um tipo de humor que procura aproximar o público da obra, 

seja pela linguagem utilizada, pela encenação, pelo texto, mas irei abordar de forma 

mais detalhada sobre esse assunto no próximo capítulo. 

Assim, a partir do texto construído, fomos improvisando mais ainda e 

levantando as cenas, de modo que meu único comando era fugir do realismo naturalista, 

até porque as atrizes estavam propondo uma interpretação que já fugia disso, utilizando 

de técnicas da mímica, câmera lenta, congelamentos, entre outras técnicas. 

O texto também abria espaço para voz em off e para mim isso foi uma 

grande experiência, pois utilizei o estúdio de gravação que temos dentro do 

Departamento de Artes Cênicas, com a ajuda de Glauco Maciel, funcionário técnico-

administrativo, que pacientemente colaborou para áudios de melhor qualidade, de 

acordo com os nossos desejos e necessidades. A partir dessas gravações em áudio, pude 

aplicar exercícios para gerar comicidade, tais como: sugerir pensamento da personagem 

(o áudio é colocado como um pensamento, dessa forma, a atriz precisa investir numa 

expressão coerente e exagerada daquilo que o texto está sugerindo) e narrativas em 

áudio, que também exigem que as atrizes ampliem sua gestualidade e consequentemente 

busquem a comicidade. Sugeri esses recursos baseados em minisséries cômicas e até 

mesmo em outros espetáculos que já assisti.  
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Fiquei bastante satisfeita com o resultado, uma vez que sempre quis o meu 

projeto de direção com algo que tivesse a minha cara, baseado nas referências que eu 

tinha, que fosse um projeto em que eu aceitaria e teria o maior prazer em atuar e por 

fim, trabalhar com essa estética absurda, extremamente teatral e nada naturalista, esse 

estilo constitui aquilo que eu gosto de ver e fazer. 

 

Fotografia 5 – Espetáculo Já Deve Ter Acontecido Com Você, Cometa Cenas 2012, por Bárbara Cervo 

 

No sexto semestre de curso, na disciplina Interpretação e Montagem, 

orientada pela professora Alice Stefânia, decidimos logo no primeiro dia que iríamos 

montar Gota D’água, de Chico Buarque e Paulo Pontes e depois de adaptado se tornou 

GOTA. 

Foi um processo muito tranquilo e prazeroso, no qual a professora usou uma 

metodologia de ensino muito potente e eficiente, na qual os próprios alunos traziam 

propostas de exercícios para o levantamento de material expressivo, bem como uma 

divisão da turma em núcleos responsáveis por diversas áreas: dramaturgia, cenografia, 

figurino, produção. Neste processo fiz parte do grupo de dramaturgia, que foi 

responsável por cortar o texto, sem prejudicar o entendimento do mesmo, levando em 

consideração o que era essencial para a nossa abordagem. 

No dia da divisão de personagens, optei mais uma vez por uma personagem 

cômica, a Stela, uma das vizinhas lavadeiras da Vila do Meio Dia, mulher de meia idade 

conhecida pelos muitos palavrões que diz e pelo mau humor evidenciado na minha 

construção. Ela me permitiu investigar um pouco mais a comicidade, que nesse caso 
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não vinha só da interpretação, mas também do texto recheado de palavrões e repetições. 

Para tornar isso mais engraçado, investi em mudanças de intenções e formas de falar a 

cada repetição, o que, aliado ao mau humor, provocou risos na plateia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6 – Espetáculo GOTA, Cometa Cenas 2013, foto de Fernando Santana 

 

Depois do GOTA, voltei a trabalhar com a comicidade dentro da 

universidade no oitavo semestre da minha formação, na disciplina Diplomação em 

Interpretação Teatral I, no espetáculo Abensonhar,  processo no qual abordarei com 

mais detalhes no terceiro capítulo deste trabalho. 
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CAPITULO II – O RISO E OS RECURSOS CÔMICOS RELEVANTES PARA O 

PROCESSO DE ABENSONHAR 

 

É inegável o poder do riso nas nossas vidas. Acredito que todos nós sabemos de 

sua importância e benefícios, mesmo que não saibamos citá-los cientificamente, não se 

pode negar o quanto rir nos faz bem. 

O riso, na maior parte das vezes, está relacionado ao sentimento de prazer, de 

alegria, contentamento e felicidade, por isso a minha atração por entender como 

provocá-lo da melhor maneira possível. 

Fernando Marques, no livro A Comicidade da Desilusão: Humor Nas Tragédias 

Cariocas de Nelson Rodrigues (2012), precisamente no Capítulo 2, faz uma leitura 

interessante, sintetizando o pensamento de alguns pesquisadores que discorreram sobre 

o riso. Este é um dos autores que embasam o pensamento deste capítulo, no qual 

pretendo falar sobre o riso e os procedimentos utilizados para tentar provocá-lo. 

Marques (2012) inicia seu percurso por Henri Bergson
7
 e a sua visão sobre a 

comicidade, reforçando a visão do filósofo a respeito do ato de rir, considerado por ele, 

exclusivamente humano. Fernando Marques cita o livro O Riso de Bergson, quando diz: 

“Não há comicidade fora do que é propriamente humano” (apud MARQUES, 2012, 35). 

Em O riso e o risível (2011), Verena Alberti
8
 também reforça esta ideia, como um 

pensamento de Aristóteles. Concordo com ela e a associo o fato de rirmos a algo que 

podemos vivenciar, já que muitas vezes o riso surge quando nos reconhecemos em 

alguma situação.  

Aprecio o tipo de humor, que aproxima o público da obra, pois como 

espectadora gosto muito quando vejo uma cena que poderia ter acontecido ou aconteceu 

comigo. Acredito ainda que o riso pode surgir a partir da referência às situações 

cotidianas, por exemplo, quando são identificadas expressões, frases ditas em um 

programa de televisão ou algum fato presente em um vídeo da internet. Esta é uma das 

maneiras de aproximamos o espectador e provocar a comicidade, e, dentre as que 

existem é também com a qual me identifico mais e a que pretendo abordar. 

Outro aspecto interessante que podemos destacar do pensamento de Bergson é a 

abordagem do riso como manifestação da inteligência, o que requer, segundo o filósofo 

                                                           
7
 Filósofo Francês, nascido em 1859, autor do livro O Riso. 

8
 Autora de O Riso e o Risível na história do pensamento, nascida em 1960, é formada em história, mestre 

em antropologia social e doutora em teoria da literatura. 
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francês, “certa anestesia momentânea do coração” (apud MARQUES, 2012, 35). Este 

aspecto também fez parte da fala do escritor brasileiro Ariano Suassuna, na II Bienal do 

Livro de Brasília
9
. 

Em sua palestra, Suassuna citou Bergson e a necessidade de anestesiar 

determinados sentimentos para podermos rir de algo, quando este “algo” se distancia 

das consequências dolorosas, uma situação que foi muito enfatizada pelo escritor em 

sua fala. 

 

Tente o leitor, por um momento, interessar-se por tudo o que se diz e se faz, 

agindo, imaginariamente, com os que agem, expandindo ao máximo a 

solidariedade: verá, como por um passe de mágica, os objetos mais leves 

adquirirem peso, e tudo o mais assumir uma coloração austera. (BERGSON, 

1987, 12-13) 

 

Ariano Suassuna exemplificou muito bem o pensamento de Bergson contando 

uma estória: Eram amigos um cego e outro rapaz que não tinha os dois braços. Ambos 

queriam remar no rio, mas não seria possível fazerem isso sozinhos, então decidiram 

que fariam juntos. Enquanto um remava, o outro enxergava o caminho. Algo deu errado 

e o que não enxergava acertou os olhos daquele que enxergava e este passou a não 

enxergar, deu um grito que fez seu amigo cego achar que estavam em terra firme, e 

saltar para fora do barco, caindo na água. 

Assim que ele terminou de contar a estória, dramatizá-la de forma exagerada, 

com riqueza de detalhes e gestuais, a plateia caiu na gargalhada e então ele nos fez 

concluir empiricamente que só conseguimos rir dessa situação por causa dos gestos que 

ele executou e da forma com que narrou, nos anestesiando para o fato em si. Se 

racionalizássemos a estória, veríamos que é um caso triste, levando em consideração a 

condição dos personagens em questão e o que acontece a eles, porém uma vez 

anestesiados para essa consequência dolorosa, conseguimos rir disso. 

Pensando a respeito desse anestesiamento abordado no parágrafo anterior como 

um mecanismo para provocar o riso, destaco então um pensamento de Fernando 

Marques, refletindo a obra de Bergson, no qual o autor reforça o pensamento de como o 

riso pode ocorrer: 

 

Dado o axioma segundo o qual a vida é movimento constante (a matéria de 

nossa alma é maleável, e essa maleabilidade nos define), insista-se no fato, 

que se deve comprovar pela observação de que o riso corresponda à 

                                                           
9
 Anotações pessoais realizadas durante a palestra do autor, que ocorreu na II Bienal do Livro de Brasília, 

em 2014. 
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insensibilidade, à suspensão da empatia, à racionalidade pura. (MARQUES, 

2012, 36) 

 

Essa suspensão de empatia, no meu ponto de vista, faz sentido em parte, pois 

não significa que não nos solidarizamos ou não nos importamos com o personagem, 

muito menos que ele não nos comove, mas que somos momentaneamente, anestesiados 

para o fato e consequentemente rimos dele. 

Para exemplificar o parágrafo anterior, posso citar um fato cotidiano: a queda. 

Muitas vezes rimos de alguém que cai, não porque não nos preocupamos com a pessoa, 

mas na maioria das vezes, pela forma como ela caiu. Em alguns casos deixamos de lado 

momentaneamente a preocupação racional que o fato implica e nos permitimos rir do 

acontecimento, pelos fatores que nos distanciam dele, que podem ser: o contexto em 

que a pessoa está inserida (se ela estiver bem vestida, por exemplo), a forma como ela 

cai, o lugar em que ela cai, entre outros fatores. 

A autora Verena Alberti, destaca como um pensamento de Joubert
10

 que não 

rimos quando “aquele que cai é um parente, aliado ou grande amigo, pois destes 

teríamos vergonha e compaixão” (apud ALBERTI, 2011, 88), porém acredito que 

mesmo tomados por esses sentimentos, se a forma que a queda aconteceu nos desperta a 

vontade de rir, talvez seja complicado segurar o riso, mesmo se tratando de familiares e 

amigos, a não ser que tenha sido uma queda muito grave e tenha colocado em risco a 

integridade física do outro. Portanto, creio que nem sempre seja necessária a suspensão 

de empatia para gerar comicidade. 

 Já presenciei casos em que grandes amigos caíram de forma engraçada e todos 

ao redor riram muito e após a explosão de risos, quando a razão e preocupação não 

estavam mais anestesiados, perguntávamos ao amigo se este se machucou. Refletindo 

sobre essa questão, imaginei uma situação fictícia que reforça esse pensamento: Se uma 

pessoa cai gravemente, a preocupação vai sobrepor à forma com que ela caiu e qualquer 

outra possibilidade de tornar a situação cômica, mas se não identificamos certa 

gravidade, a forma pode nos anestesiar e tornar o fato engraçado. 

A queda foi por isso um recurso cômico que experimentei na construção da 

personagem Rosalinda
11

, a ação em si durou poucos segundos, mas teve grande 

importância na construção da personagem. Os motivos que lhe conferem tal comicidade 

e importância serão descritos mais detalhadamente no terceiro capítulo. 

                                                           
10

 Autor de O tratado do riso, de 1579. 
11

 Personagem que interpretei no espetáculo Abensonhar, que abandonou seu marido por encontrá-lo 

vestido de mulher. 
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Outra característica que para Henri Bergson vai provocar a comicidade ou, como 

o próprio autor diz, estimular o cômico, é a feiura, característica essa que se enquadra 

no que ele vai chamar de comicidade das formas (apud MARQUES, 2012, 37-38) que 

se refere a fisionomias risíveis e expressões que nos provocam o riso. Como exemplo a 

figura abaixo, de um personagem cômico que eu admiro muito por conseguir me fazer 

rir sem dizer uma palavra. Essa “feiura” da qual Bergson fala, está sintetizada na 

expressão construída por esse ator. 

 

Fotografia 7 - Personagem Mr. Bean, interpretado por Rowan Atkinson, disponível em 

<http://blog.une.edu/badasshumanist/2014/04/01/thou-shalt-write-now/> último acesso 24/06/2014 

 

Pra mim, este personagem é um exemplo de como a ampliação de determinadas 

características, pode se assemelhar a uma deformação física, se repararmos na foto 

acima, podemos notar como a desarmonia das proporções pode gerar comicidade. 

Pesquisando a respeito de tal conceito, encontrei no trabalho de conclusão de 

curso de Michelle Oliveira de Borborema
12

 um exemplo utilizado pelo próprio Bergson: 

do corcunda, que apresenta certa deformação, portanto uma estrutura rígida e 

provavelmente cômica, podendo sugerir que tal deformidade física seja resultado de 

hábitos repetidos e inflexíveis deste ser. Acredito que de certa forma, se refira 

novamente ao mecânico, pois a repetição de certos comportamentos podem levar a 

certas deformidades. 

                                                           
12

 Formada em Filosofia pela Universidade de Brasília, autora do trabalho de conclusão de curso A 

Comicidade e o ato livre em Bergson (2012). 

http://blog.une.edu/badasshumanist/2014/04/01/thou-shalt-write-now/
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Segundo Borborema (2012), para Bergson esse efeito cômico se dá por um 

embate de dois segmentos: o espírito/alma (interno) e o corpo/expressões (externo), 

enquanto o primeiro passa por transformações e mudanças de estado, o segundo se 

mantém firme, ou como o filósofo se refere na maior parte das vezes, rígido, e esse 

contraste pode provocar o riso.  

Quanto à deformação física, é importante ressaltar que para o filósofo existe um 

limite entre o que é risível e o que não é, pois segundo o autor “pode tornar-se cômica 

toda deformidade que uma pessoa bem-feita consiga imitar” (BERGSON apud 

BORBOREMA, 2012, 24) 

A partir desse pensamento, acredito que o filósofo queira dizer que uma 

deformação de nascença, que tenha todo um contexto grave ou consequência de algum 

acidente, por exemplo, pode não ser cômica, mas uma deformação advinda de uma 

repetição de comportamentos e hábitos, como é sugerido no exemplo do corcunda, já 

pode ser. Portanto é delicado entendermos o limite entre o que é grave e o que não é, 

entrando aí, os limites éticos de cada cultura e profissional que trabalha com o humor.  

Ainda em relação à comicidade das formas, um pouco adiante do que foi dito no 

parágrafo anterior estamos no campo da caricatura
13

, que no capítulo seguinte explicarei 

melhor como se encaixa na construção das minhas personagens. 

Na disciplina Prática de Montagem, fizemos um exercício orientado pela 

professora Cecília em que era fácil identificar esse conceito. Nele, um aluno caminhava 

pela sala, enquanto todos outros o obervavam, a partir daí cada um imitaria o caminhar 

dele, exagerando as características principais, do ponto de vista de cada observador. 

Neste caso nós, assim como os caricaturistas, capturávamos uma característica e a 

exagerávamos. 

 Dessa forma percebemos que o exagero é uma maneira de provocar o 

cômico, uma vez que todos riam muito quando se viam “imitados”
14

, não só por 

perceberem características que não sabiam ter, mas também pelo exagero em si. Essa 

ampliação/distorção humana, que foge do que seria o esperado, o considerado “normal”, 

pode provocar o riso. 

Bergson afirma ainda que existe um desequilíbrio em todo rosto, que as 

proporções nunca são iguais e que isso caracteriza deformação (conf. BERGSON, 

                                                           
13

 Trata-se de marcar pelo exagero certas tendências despercebidas. Exagero do pormenor, a ênfase no 

detalhe segundo Vladímir Propp e Henri Bergson, abordados no livro de Fernando Marques (2012). 
14

 Para Bergson, rimos de uma imitação, pois ela é a reprodução de comportamentos mecânicos e rígidos 

que identificamos no outro. (conf. BORBOREMA, 2012) 
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1987). É este pequeno detalhe que o caricaturista tende a capturar e exagerar, como 

podemos observar na imagem da página seguinte. 

 

 

Desenho 1 – Caricatura de Giselle Ando, realizada por Marco Antônio Guimarães 

 

Analisando a imagem acima, podemos perceber as características que o artista 

observa e aumenta, neste caso especificamente, é interessante destacar que a 

característica que ele mais valorizou foi a desarmonia das proporções, como por 

exemplo, um rosto grande para pernas curtas, mas como se tratava de uma caricatura  

lembrança de um casamento, o artista cuidou para não exagerar demais e dessa forma 

ofender os convidados da festa. 

Em relação à atuação e à minha vivência nesse processo, acredito que nesse 

campo do cômico descobri certos gestuais e maneiras de me expressar como 

personagem e potencializei, como se passássemos uma lente de aumento sobre algumas 

características físicas. Consigo observar essa lente em ambas às personagens que 

interpretei, momentos caricatos, bem como nos outros personagens que a cercam, pois 

para construí-los foi necessário sintetizar determinadas características. Essa é também 

uma das características da caricatura e da própria comédia. 

Depois da comicidade das formas, Bergson vai abordar a comicidade dos gestos, 

e definir como cômico o gestual que se repete mecanicamente, já não importando o que 

se passa internamente, o gesto continua a se repetir. A constatação do mecânico define 
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muito o pensamento do filósofo em relação à comicidade, ele acredita que quando 

identificamos o mecânico instalado no vivo, rimos, e esse pensamento se repete em 

diversas definições do autor a respeito daquilo que ele define como as formas do 

cômico. 

Um bom exemplo do mecânico instalado no vivo acontece no filme “Tempos 

Modernos” de Charles Chaplin, o gesto dele dentro da fábrica (linha de produção) foi 

repetido tantas vezes, que ficou mecânico a ponto dele repetir a mesma movimentação 

em outro contexto. No exemplo citado, o personagem em questão aperta botões com 

duas ferramentas, fazendo um mesmo movimento inúmeras vezes, enquanto a 

velocidade da esteira só aumenta, quando esse sai do lugar onde essa movimentação já é 

considerada comum, passa a fazer a mesma coisa, como apertar outros objetos e até 

mesmo correr atrás de uma senhora para apertar os botões de sua roupa. Segundo 

Fernando Marques: 

 
 A vida e a sociedade impõem, assim, aos homens o dever de sustentar a 

tensão e a flexibilidade adequadas, necessárias a uma existência fluída. O 

cômico refere-se nessa linha, àquilo que, superposto à vida, está em 

contradição com ela: em lugar de singularidade, seres em série; em lugar de 

irreversibilidade, repetição mecânica; em vez de organismos independentes, 

criaturas atadas umas às outras, conjuntos ou contextos díspares que se 

imiscuem uns nos outros. (MARQUES, 2012, 35-36). 

 

Ainda no que se diz respeito às formas do cômico, existe, para Bergson, uma 

forma que ele denomina comicidade de palavras, esta, como o próprio nome sugere, é 

quando o cômico vem através do texto, que nas palavras de Bergson sintetiza uma ação 

engraçada. Para defini-la, ele descreve diversas possibilidades de alcançá-la, como: a 

troca do sentido literal pelo figurado, o acréscimo de uma palavra inesperada no meio 

da frase, como por exemplo, trocar uma palavra de um ditado popular, a ambiguidade 

das palavras, a ironia e o humor, o real e o ideal. O cômico pode ser resultado de 

contrastes e opostos. 

Ainda no campo da comicidade das palavras, é importante ressaltar que 

determinados textos cômicos funcionam em certos lugares e em outros não, um 

exemplo disso dentro do espetáculo Abensonhar, é quando uma das personagens diz: 

“Sabe de nada, inocente”. Essa é uma frase que ficou conhecida no Brasil por ser dita 

por um cantor num comercial na televisão. Está associada ao contexto do cantor e da 

propaganda, que se tornou uma piada nas redes sociais, internet e outros veículos de 
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comunicação e, consequentemente faz parte do dia a dia de muitas pessoas. 

Provavelmente esse texto dito em outro país, não causaria comicidade. 

Associo a comicidade das palavras à personagem Stela, que interpretei no 

espetáculo GOTA, como expliquei no capítulo anterior, pois seu texto era cômico, e 

acontecia pela construção textual ser repleta de palavrões e repetições dos mesmos.  

Outro recurso que o autor usou foi repetir o mesmo contexto do palavrão, mas ao invés 

da mesma palavra, ele utilizava um sinônimo, se em uma fala ela dizia “bunda”, na 

outra frase ela dizia “rabo” e na outra ela dizia “cú”. Os palavrões são recursos que boa 

parte das vezes que são utilizados, geram humor. 

Faço essa associação, pois acredito que qualquer atriz que interprete essa 

personagem, tem a possibilidade de provocar risos, pois ao meu ver, o texto já vem 

construído com essa finalidade, por si só já é risível. Em compensação existem outras 

personagens que não possuem um texto com um cunho cômico, estas podem vir a ser, 

através da interpretação e dos recursos cômicos que venha a utilizar. Este fato reforça o 

pensamento de que na comédia, muitas vezes não importa o que você faz, mas como 

você faz (conf. MARQUES, 2012, 49). 

Depois de explorar um pouco esse pensamento de Bergson em relação a 

comédia, gostaria de colocar uma outra visão a partir do estudo de Verena Alberti 

(2011), que aborda o pensamento de Aristóteles sobre a comicidade. A autora constata 

que nos restou pouco de Aristóteles sobre o assunto e cita os quatro tópicos que 

restaram sobre a Comédia Grega, abordados pelo filósofo. São eles: 

 

- A comédia é uma arte poética que representa as ações humanas baixas, ou 

mais especificamente os personagens em ações piores do que nós. 

- O cômico não cobre todo tipo de baixeza: ele é somente a parte do torpe que 

não causa dor nem destruição. É um defeito moral ou físico (a deformidade) 

que, sendo inofensivo e insignificante, se opõe ao pathos e à violência trágica 

e, por isso mesmo, não causa terror nem piedade. 

- A comédia é o modelo de representação do geral próprio da arte poética, 

isto é, o modelo da representação do que pode acontecer na ordem do 

verossímil e do necessário, e não do que efetivamente aconteceu. À diferença 

da tragédia, a constituição dos personagens cômicos é  uma invenção e seus 

nomes dados ao acaso. 

- Um dos traços característicos da expressão cômica é o emprego muito 

evidente de metáforas e outros nomes não habituais. Quando esse emprego é 

expressamente desmedido e fora de propósito, seu efeito é cômico. 

(ALBERTI, 2011, 49) 

 

Em relação ao pensamento aristotélico, penso que não rimos de uma situação 

apenas quando nos sentimos superior a ela, pois acredito que o riso também está 

associado à comparação, no sentido de que quando nos enxergamos em determinada 
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situação podemos rir dela, rindo de nós mesmos, e creio que isso está ligado mais a se 

igualar do que se sentir superior, porém concordo que situações consideradas baixas e 

inferiores podem sim provocar o riso, só não acho que só rimos quando vemos um 

personagem em uma situação pior que a nossa.  

Outro pensamento recorrente em diversas reflexões sobre o riso é também 

abordado por Aristóteles, aquilo que Bergson vai chamar de suspensão de empatia ou 

anestesia momentânea do coração. Creio que ocorra realmente, um anestesiamento 

momentâneo dos sentimentos ligados à compaixão, para que possamos rir, mas talvez 

nem sempre seja necessária a suspensão de empatia. 
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CAPITULO III – O PROCESSO E A CONSTRUÇÃO DAS PERSONAGENS 

 

Ao começar o semestre, me deparei com uma linda surpresa: minha turma 

de Metodologia de Pesquisa em Artes Cênicas seria orientada pela professa Rita de 

Almeida Castro, com a qual eu já havia tido o privilégio de trabalhar, pois sempre 

admirei seu trabalho dentro e fora da universidade. Outra maravilhosa surpresa foi 

estarem matriculados na mesma disciplina grandes amigos da graduação, com que 

sempre tive muitas afinidades e resultados significativos em outras disciplinas. 

Logo de início, percebi que seria um processo proveitoso, pois a turma era 

composta por artistas determinados, trabalhadores, propositivos e muito criativos, além 

de contar com a excelente condução da professora, que deixou claro desde o início o 

papel de facilitadora dos nossos desejos, de modo que todos fossem contemplados em 

um só projeto. 

A metodologia usada para alcançar os objetivos propostos na ementa foi 

muito boa. A professora começou com diversas estratégias de aproximação do grupo, 

para que fôssemos nos conhecendo melhor e entendendo o funcionamento uns dos 

outros, bem como nossas preferências estéticas e habilidades. 

Um momento significativo durante esse processo foi a apresentação de 

portfólio, onde tivemos o contato com o passado artístico de cada um, já que eu não 

tinha essas informações nem a respeito dos meus amigos mais próximos. Descobrimos 

muitas coisas interessantes e nos surpreendemos com o que cada um já havia 

vivenciado. 

A partir de então, pudemos reconhecer as afinidades estéticas, de linguagem 

e habilidades que estavam sendo desenvolvidas por cada um. Esta bagagem individual é 

importante para compreender que unindo as diferenças é possível ser um grupo que se 

completa e trabalha bem junto. 

Com o decorrer da disciplina, fomos desenvolvendo exercícios coletivos 

específicos, como por exemplo, o de olhar nos olhos. Sempre, após as apresentações de 

portfólio, a professora pedia para que três alunos voluntários ficassem na frente e 

olhassem dentro dos olhos de cada um dos outros, que ficavam em semicírculo. Esse 

exercício nos permitiu enxergar verdadeiramente o outro, com seu estado naquele dia e, 

consequentemente, a longo prazo, gerou uma cumplicidade fundamental para o trabalho 

em grupo. 
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Outro momento importante para esse processo foi quando a professora 

pediu que respondêssemos a um questionário elaborado por ela, composto basicamente 

por perguntas sobre qual diplomação do nosso departamento mais tínhamos gostado de 

assistir; que espetáculo mais tínhamos gostado de fazer; e qual era a diplomação dos 

nossos sonhos. Hoje, sem dúvidas, eu responderia que a diplomação dos meus sonhos 

foi a que eu tive. 

De acordo com as respostas, fomos entendendo o desejo de cada um, como 

cada um pensava o processo de diplomação, o que cada um prezava diante de uma 

montagem e, mais uma vez, gostos, afinidades e divergências. O resultado final deixa 

clara a eficiência dessa metodologia, que possibilitou, ainda que minimante, a 

contemplação de todos os desejos. 

Passado o momento inicial de integração, a segunda parte consistiu em levar 

para a turma um recurso audiovisual que inspirasse tudo o que havia sido levantado 

individual e coletivamente, para encontrarmos um caminho para realizar aquele sonho 

que já estava sendo sonhado junto.  

Depois de muitos diálogos e discussões, chegamos à conclusão de que 

queríamos contar histórias que se aproximassem da experiência de vida do grupo, 

daquilo que enfrentamos de bom e de ruim e de situações que poderiam ser vividas por 

muita gente, para isso usamos o termo “gente de verdade”, expressão recorrente entre 

nós que sintetizava a nossa aspiração por uma experiência vital profunda ao mesmo 

tempo que prosaica. 

O passo seguinte foi tomar contato com dois filmes e um livro, ou vice-

versa, que servissem como referência para o futuro trabalho. Daí surgiu a escolha do 

livro Estórias Abensonhadas, do escritor moçambicano Mia Couto. E então começamos 

a improvisar os 26 contos que o compõem, com vista em estabelecer um primeiro 

contato com a obra do autor e experimentar como seria encenar um texto literário não 

dramático. Dessa experiência surgiram imagens fortes e abordagens que foram levadas 

até o resultado final. 

Após experimentarmos cenicamente todos os contos, escolhemos os dez 

preferidos de cada um e, logo em seguida, os três mais votados: “O cego Estrelinho”, 

“Nas Águas do Tempo” e “A Lenda de Namarói” (que por decisão do grupo, não fez 

parte da nossa montagem). Tínhamos a intenção de usar um deles como o fio condutor e 

escolhemos então “O Cego Estrelhinho”, não só porque a turma gostava muito, mas 
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também devido a sua narrativa, que abria espaço para a inserção de outros contos de 

maneira poética e coerente. 

Assim, retomamos alguns contos que não haviam sido escolhidos e 

começamos a criar nossa própria narrativa a partir dessa costura. Depois de decidido, 

passamos a dividir grupos de estudo para analisar cada conto, procurando entendê-los 

profundamente e observar o que era essencial para sua transformação em cena. 

Fechamos um primeiro roteiro, ainda superficial, mas excelente esqueleto do que 

iríamos preencher no semestre seguinte. 

 

3.1.  “O semestre seguinte” - Diplomação em Interpretação Teatral I  

Assim que terminamos a disciplina Metodologia de Pesquisa em Artes 

Cênicas, decidimos coletivamente embarcar numa imersão de grupo na cidade de 

Cavalcante-GO, parar aprofundar determinadas experiências que gostaríamos de 

presentificar no nosso processo. Uma viagem juntos poderia nos permitir uma 

intimidade maior como grupo, bem como pesquisar nesse lugar histórias de “gente de 

verdade”, o que desde o início estava em nosso foco. 

Nessa viagem levamos instrumentos musicais e para sair um pouco da nossa 

rotina da vida moderna e tecnológica, optamos por não usar energia elétrica e nem 

consultar o relógio para nos orientar a respeito do tempo, pois gostaríamos de 

experimentar uma nova forma de lidar com ele. Pude perceber como é diferente lidar 

com o tempo nessas condições, ficando a sensação de que houve uma certa dilatação 

temporal. 

Um dos momentos mais marcantes desta viagem ocorreu numa noite, antes 

de sairmos para jantar, quando cada um pegou um instrumento sem combinar 

previamente e começou a explorá-lo à sua maneira, ao redor de uma vela. Quando já 

havia muitos instrumentos juntos, estabeleceu-se um ritmo comum a partir do qual 

criamos uma letra musical, inserindo histórias pessoais e inventadas e desenvolvendo 

um jogo bem interessante, que surgiu espontaneamente e me emocionou pela energia e 

potência. Este momento durou o tempo de uma vela, o que também foi marcante, pois a 

letra que criamos girava em torno da sua luz, encerrando-se com “...e a luz da vela se 

apagou”. 

Em momentos como esse, senti que independentemente do resultado final 

desse processo, o saldo positivo seria a cumplicidade, a espontaneidade, a escuta e a 

afinidade de grupo que fomos desenvolvendo e que isso também é um grande 
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aprendizado, uma vez que são características imprescindíveis para o teatro e suas 

relações.  

Em diálogo com a colega de turma Lorena Pires, falamos sobre a grande 

probabilidade do projeto dar certo depois de tanta conexão que descobrimos ter como 

grupo, destaco, então, uma frase sua em resposta ao meu comentário: “É por momentos 

como esse, que sinto que esse projeto vai dar certo, pela força que temos juntos e é 

poderosa. Ela é o poder invisível que nos movimenta”.  

Queríamos explorar também durante a viagem, o silêncio. Nosso objetivo 

era tentar encontrar um silêncio coletivo e entender o que ele é capaz de nos 

proporcionar, pois esse silêncio era descrito em alguns contos, principalmente em “O 

Cego Estrelinho”, conforme se observa no fragmento seguinte, fala de Estrelinho: “O 

erro da pessoa é pensar que todos os silêncios são iguais” (COUTO, 2012, 23). 

Conseguimos encontrá-lo em determinados momentos, mas funcionava 

mais quando este acontecia espontaneamente, uma vez tentamos forçar essa experiência 

marcando um tempo para ficarmos em silêncio e não foi tão eficiente, pelo menos não 

para mim, pois nessa experiência forçada, pude perceber o quanto o meu silêncio é 

barulhento, quando sou obrigada a encontrá-lo. 

Em visita à comunidade Kalunga
15

, tivemos contato com o guia João, cuja 

função era nos acompanhar e apresentar cachoeiras da região. O João nos contou 

histórias da sua vida e várias outras do lugar, muitas relacionadas a milagres de santos, 

mas acima de tudo, histórias que cabiam na expressão que tínhamos em mente, de gente 

de verdade. Mesmo que os personagens do espetáculo não tenham sido criados a partir 

desse contato, vivenciá-lo nos ajudou a entender melhor o outro em diversas situações e 

a humanizar os personagens que escolhemos interpretar. 

A viagem chegou ao fim e depois desse momento excelente de imersão de 

grupo, regado a um excelente convívio e experiências fortes, voltamos para Brasília e 

começamos o novo semestre, cheios de vontade, ideias, cumplicidade e amor. Logo no 

início da disciplina, em diálogo com as duas professoras orientadoras, escolhidas pela 

turma, Rita de Almeida Castro e Alice Stefânia, decidimos que faríamos um 

treinamento coletivo, para tentar um equilíbrio dos corpos, onde todos estivessem numa 

mesma frequência, pois num grupo tão grande, em que cada um tem hábitos e práticas 
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muito distintas fora da universidade, é natural que haja uma diferença grande de 

resistência física, controle corporal, entre outras capacidades. 

Optamos por três elementos diferentes: corda, bambu e tecido. Cada grupo 

tinha a missão de propor exercícios que usassem um desses elementos tanto para o 

aquecimento corporal quanto para explorar possibilidades expressivas e criativas. 

 Meu grupo ficou responsável pela corda e levamos duas propostas, um 

exercício que aprendi no treinamento com o NUTRA e em oficina com Tiche Vianna
16

 

que consistia no seguinte: duas pessoas batem a corda, enquanto o resto da turma em 

fila, vai pulando, começando do zero (só passar para o outro lado), depois vai 

aumentando de um em um, até chegar em cinco pulos, depois volta do cinco até o zero, 

tudo isso com uma dificuldade a mais,  trocar o batedor, sem parar o exercício e todos 

tinham que pular todos os números. 

Esse exercício nos proporcionou um estado de concentração coletiva 

interessante, bem como nos possibilitava aquecer, de acordo com a resistência e prática 

de cada um. Uns achavam o suficiente, outros nem tanto, mas para isso existia um 

tempo no início da aula, dedicado ao aquecimento e alongamento individual, no qual 

cada um fazia o que fosse necessário para alcançar um estado corporal e emocional 

necessário para o início do trabalho. 

Em relação ao exercício da corda, Tiche Vianna em sua oficina fazia várias 

referências com a prática teatral, como se o espaço em que você pula, fosse o palco, 

uma vez que você pula de qualquer jeito, não se prepara, não respeita o ritmo, fica 

nítido para quem está assistindo que você não está dentro do exercício e o risco do erro 

é grande. 

O outro exercício que propusemos, devido a não sabermos o nome original, 

foi apelidado “cobrinha” e consistia em que um batedor deitado no chão, girasse uma 

corda sobre a sua cabeça e quem estivesse ao seu redor e pulava toda vez que a corda 

passasse sob seus pés; o batedor podia variar a velocidade e a altura da corda. Este 

exercício também ajuda a manter concentrado, atento e aquecido. 

Muitas variações foram surgindo desses exercícios, tais como pular corda 

como personagens, criar um ritmo musical a partir da nossa movimentação, contar 

histórias durante, cantar uma música, se apresentar como personagem e como ator para 
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a corda, entre outros. Essas variações foram acontecendo de forma espontânea e de 

acordo com o que o grupo sentia necessidade, essa escuta é bem importante, pois nos 

possibilitou uma boa conexão de grupo e um ritmo uníssono. 

Os outros dois elementos, bambu e tecido, não serão detalhados devido a 

terem sido mais importantes para a construção estética do espetáculo do que para um 

treinamento físico. Fizemos alguns exercícios propostos pelos grupos, a maioria visando 

a concentração, o ritmo comum, o trabalho coletivo e daí surgiram algumas belas 

imagens que acabaram integrando o espetáculo. 

Tivemos também, como parte do treinamento, aulas de capoeira que se 

iniciaram no semestre anterior, em parceria com o mestre Luís Renato
17

. A intenção não 

era o esporte em si, mas um treinamento em que os corpos individuais tivessem uma 

mesma prática e consequentemente entrassem numa mesma frequência. Infelizmente 

nem todos conseguiram passar por essa experiência, mas pessoalmente achei muito rica, 

uma vez que já havia feito capoeira na infância, porém com outros objetivos. Aproveitar 

desse esporte para desenvolver movimentos corporais foi muito interessante.  

A partir desse treinamento, tivemos a oportunidade de associar movimentos 

da capoeira, como por exemplo a esquiva, com movimentos que executávamos na cena 

inicial do espetáculo, a cena do pântano. Nessa cena participávamos como coro e 

necessitávamos de um determinado estado e movimentação que eram favorecidos por 

movimentos executados no treinamento da capoeira, ajudando a entender melhor o 

corpo que queríamos desenvolver nesse coro, enquanto ainda estávamos na busca para 

identificar que seres eram esses, sua função e movimentação. 

Dessa forma, a capoeira não só colaborou como treinamento físico coletivo, 

mas também possibilitou pensar em movimentações a serem executadas nas cenas, 

mesmo que, a princípio, elas não parecessem encaixáveis na estética do espetáculo. 

Junto com os treinamentos selecionados, começamos a improvisar 

novamente os contos escolhidos no semestre anterior, para levantar material criativo e 

possíveis encenações. É importante destacar o cuidado das professoras orientadoras, 

para que cada aluno passasse por todos os personagens, tanto para levantarmos material 

diferente, de acordo com outros pontos de vista e ideias, quanto para que cada um 
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pudesse vivenciar minimamente aquela experiência, para facilitar no processo de 

escolha do personagem. 

Foi um momento único e especial em que pudemos propor ações e imagens 

que entraram para o espetáculo, mesmo que não fossem interpretadas por nós, abrindo 

possibilidade para que todos tivessem a oportunidade de propor soluções estéticas para 

os contos. 

Enquanto fazíamos um treinamento corporal diário, a partir dos elementos e 

prática ditos anteriormente, improvisávamos as cenas e paralelamente estávamos 

divididos em grupos de trabalho, em equipes para a produção do espetáculo: 

dramaturgia, cenografia, figurino, iluminação e produção. O grupo de dramaturgia, 

neste início e em todo o decorrer do processo, foi o que mais precisou de encontros fora 

das aulas, pois trabalhavam com o material improvisado e discutido em sala de aula 

durante os ensaios. 

Depois de fazer um levantamento do roteiro, do número de personagens e 

do número de alunos da turma, a equipe de dramaturgia analisou quais personagens 

poderiam ser representados por atores repetidos. 

Assim que eu soube das possibilidades, tentei escolher uma personagem que 

abrisse espaço para o cômico, pois como já desenvolvi, essa linguagem me atrai muito e 

seria uma forma interessante de tentar aplicar tudo o que aprendi no decorrer da minha 

graduação. Escolhi então interpretar as personagens Véia da Pedra e mulher do Zé 

Paulão, que a princípio não tinha nome, mas durante o processo de construção tornou-se 

a Rosalinda.  

 

                 Fotografia 8 – Personagem Rosalinda, em Abensonhar, tirada por Marcelo Augusto Santana 
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Quando comecei o processo de criação da Rosalinda, tive muita dificuldade, 

pois como essa personagem era só uma imagem do conto original, eu tinha poucas 

referencias e informações a respeito dela, portanto, precisei criar informações e uma 

biografia que justificasse determinadas atitudes, contextualizando-a. 

Comecei a propor de maneira muito realista/naturalista, com economia de 

gestos e agindo muito mais pautada na psicologia da personagem. Com o levantar das 

cenas que a envolviam, fui percebendo que ela destoava da interpretação dos outros 

personagens, que estavam mais caricatos e com gestos grandes. A partir dessa 

constatação, comecei a experimentar outros gestos e algo mais exagerado, que como um 

esboço de ideia, funcionou minimamente. 

Quando digo que funcionou minimamente, é pelo fato, de que descobri essa 

nova possibilidade de Rosalinda, perto da apresentação da primeira versão do 

espetáculo, logo não tive tanto tempo de aprofundá-la. Senti que em muitos momentos, 

ela tinha uma forma muito firme e clara, mas não preenchida com sentimentos, e meu 

incômodo com a primeira versão foi justamente esse, achar que estava a forma pela 

forma, simplesmente. 

Refletindo acerca do processo, acredito que utilizei de forma superficial, 

porém consciente, técnicas inspiradas no universo melodramático para a construção da 

personagem Rosalinda.  

Quando fui pesquisar um pouco mais sobre o melodrama, descobri um 

equívoco durante essa construção, que foi usar somente a forma, de maneira superficial 

e sem muito conhecimento acerca do tema, pois só o via como um recurso cômico, 

desconhecendo seus objetivos e origens. Tinha uma visão bem clichê a respeito do 

melodrama, inspirado em novelas mexicanas e espetáculos que assisti. Foi então que 

descobri que o Melodrama em si, tem o objetivo de ser dramático, de fazer chorar, e 

acaba se tornando cômico devido ao exagero dos sentimentos, mas que seu objetivo não 

é fazer rir. Segundo artigo de Welerson Filho e Paulo Ricardo Merisio, um dos motivos 

do público rir mesmo quando a intenção do ator não é a de ser engraçado está em seu 

caráter patético, de fuga do cotidiano, o que acontece no melodrama que sinaliza o 

tempo todo que é teatro, convenção. (conf. FILHO e MERISIO, 2009) 

O melodrama foi um dos caminhos que achei interessante investir para a 

personagem, pois particularmente, volto a citar o meu gosto pelo humor em que o 

público se reconheça em cena, assistindo algo que poderia ou já aconteceu em sua vida. 
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O melodrama em sua origem tem essa característica popular, que retrata situações 

universais e bem cotidianas. 

Essa nova forma de pensar a atuação da Rosalinda, começou quando fomos 

improvisar a primeira cena em que ela aparecia, e eu ainda influenciada pelo 

realismo/naturalismo, decidi propor uma queda, em um momento em que o texto dizia 

que ela estava correndo, essa quebra de expectativa, se bem executada, aliada com a 

forma que se faz, poderia causar o riso, e de fato, causou. A partir daí percebi que 

precisava realmente investir em algo totalmente diferente do que eu estava fazendo. É 

possível estabelecer relações entre esta experiência e o que diz Verena Alberti, quando 

ela afirma: 

 

A necessidade de coexistirem a torpeza e a falta de piedade para suscitar o 

riso é ainda provada pela queda na lama: se não imaginarmos que a pessoa 

que cai pode se machucar, rimos porque é indecente e ridículo não saber se 

segurar e cair como um bêbado. Este exemplo contém ainda o fator surpresa: 

quando a queda não é comum nem pretendida, diz Joubert, rimos mais ainda 

pela novidade. As crianças e os bêbados caem ordinariamente, mas rimos 

muito mais “se um grande e notável personagem, que se esforça para andar 

com um passo grave e compassado, tropeçando pesadamente contra uma 

pedra, cai repentinamente em um lamaçal”. A queda é ainda mais torpe se a 

pessoa estiver vestida com uma roupa muito rica. (ALBERTI, 2011, 88). 

  

Atribuo a isso os risos da queda da Rosalinda, uma vez que esta cai 

enquanto o texto diz que ela estava correndo pela vila, a personagem já vem correndo 

em câmera lenta, que também quebra as expectativas do espectador e quando cai ocorre 

o mesmo. 

Assim como já dito no segundo capítulo, creio que é possível rir mesmo 

quando temos compaixão, pois a forma como um acidente ocorreu pode nos anestesiar 

momentaneamente para o fator desagradável, mas, sem desconsiderá-lo, nos permitimos 

rir. Muitas vezes o fazemos proferindo palavras de compaixão, como, por exemplo, 

quando alguém cai de uma forma engraçada e quem observa ri e diz: “Coitadinho...”, 

para mim, esse fato demonstra mais uma vez, que nem sempre é necessário suspender a 

empatia para uma situação ser cômica. 

Analisando então a construção dessa queda em minha cena, recurso que 

também foi analisado no segundo capítulo e agora pretendo entendê-lo aliado a minha 

construção, percebi que o meu corpo ao se levantar dela, reagiu de uma certa maneira, 

que possibilitou uma leitura melodramática, talvez pela própria dramaturgia que 

propunha uma cena, na qual a esposa acabou de ver seu marido vestido de mulher, e daí 



37 
 

fugiu desesperada, com os pés descalços. O fato em si pode ser dramático, mas se 

levado ao extremo, com quebras de expectativas, se torna engraçado.  

 A partir do momento em que a personagem ficou mais exagerada, pude 

estabelecer relações com o que Henri Bergson definiu como caricatura, que para ele não 

se definia pura e simplesmente como exagero, mas sim em “marcar pelo exagero certas 

tendências despercebidas na fisionomia alheia”  

Desde o início, já tínhamos chegado à conclusão de que existiriam dois 

momentos para a personagem Rosalinda. A primeira cena surgiu do conto “Sapatos de 

tacão alto”, em que a Rosalinda faz parte da lembrança de três vizinhas. No espetáculo a 

estória é narrada pelo contador de estórias Gigito Efraim. O segundo momento foi 

criado com a finalidade de gerar complexidade ao personagem Zé Paulão, portanto, 

Rosalinda volta para a vila com a intenção de perdoá-lo, sem deixar claro num primeiro 

momento, passando então a interagir com os outros personagens.  

Para o momento de lembrança das vizinhas, precisava de algo para 

diferenciar bem das outras cenas, para que esse jogo de realidade/lembrança/estória 

deixasse claro esse jogo. Para isso optei por começar a cena correndo em câmera lenta, 

e cair como quebra de expectativa. O público que já percebeu que a Rosalinda obedece 

aos comandos dos narradores, neste caso, das vizinhas, se surpreende quando esta age 

diferentemente do esperado  

Em certos momentos a personagem evidencia um descontentamento em 

relação às narradoras, devido à obrigatoriedade de obedecer aos seus comandos, mas 

ainda assim o faz, até que se revolta com a situação e vai embora. Esse fato remete ao 

que Bergson chamou de comicidade de situações, na qual o autor subdivide em três 

tipos. Um deles o filósofo denominou de ”O boneco de molas” e a cena citada acima se 

encaixa perfeitamente nessa situação assim explicada por Fernando Marques: 

 

O boneco de mola revela-se quando dois seres lutam: um deles move-se no 

sentido de afirmar-se, enquanto o outro insiste em lhe sustar o movimento. 

Cenas dessa espécie podem envolver alguém que anseia por falar, mas é 

repetidamente obrigado a calar-se. O jogo de vaivém lembra o boneco que 

oscila permanentemente, sem chegar a cair, mas sem tampouco alcançar o 

equilíbrio. (MARQUES, 2012, 42) 

 

A primeira cena da Rosalinda, foi bem marcada e coreografada, no final do 

processo tive a ajuda da professora Márcia Duarte, para que o movimento fosse fluido e 

orgânico, respeitando o tempo cômico e o tempo da narração. A professora Márcia 

Duarte pedia uma proposta gestual a partir do texto, e trabalhava em cima do que eu 
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sugeria, colaborando para que a minha movimentação ficasse limpa e mais interessante 

do ponto de vista coreográfico e narrativo. 

Para que a personagem fosse reconhecida quando volta, uma vez que se 

passa muito tempo entre a primeira cena dela como lembrança e ela interagindo com os 

outros personagens, elegi determinados gestos, que na primeira versão do Abensonhar, 

não ficaram tão claros como na segunda montagem. Esses gestos eram amplos e 

exagerados, para compor com os outros personagens do mesmo conto em que ela fazia 

parte, o conto “Sapatos de Tacão Alto”, e tentei repeti-los diversas vezes e de diversas 

formas, para que a personagem fosse imediatamente reconhecida. A partir do interesse 

no universo melodramático, relaciono essa experiência como o que afirma Thomasseau:   

 

Os personagens do melodrama são personae, máscaras de comportamento e 

linguagens fortemente codificadas e imediatamente identificáveis. Esta 

tipologia caracterizada pela fixidez dos tipos reduz-se a algumas entidades 

principais: o vilão, a vítima inocente, o cômico; e outras secundárias, como o 

pai nobre, ou o protetor misterioso. (THOMASSEAU, 2005, 39) 

 

Ispirada no universo melodramatico, tentei uma construção que fosse 

imediatamente reconhecida:  uma jovem bonita, extremamente triste por uma decepção 

amorosa, que volta para a sua cidade a procura de seu amado, para perdoá-lo. Esse tipo 

não está descrito na citação anterior, que diz a respeito ao melodrama clássico, mas a 

partir desse conceito, quis criar a minha própria entidade principal. 

Além dessa inspiração melodramática, me utilizei de outros recursos 

cômicos, de forma instintiva, a partir das experiências que já vivenciei, dos espetáculos 

que assisti, do que observo funcionar ou não com o espectador, de forma empírica, fui 

criando um repertório de ações e formas de atuação, que se bem executadas, podem 

provocar o riso na plateia. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fotografia 9 – Personagem Véia da Pedra, espetáculo Abensonhar, tirada por Fernando Santana 
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Durante a construção da personagem “Véia da Pedra”, eu não intencionava 

ser assumidamente cômica, mas desde o início tinha a ideia de que fosse uma 

personagem nada realista. Meu maior medo de interpretar uma velha era cair no 

estereótipo fácil de velho, que geralmente é um corcunda trêmulo, com a voz fraca, 

segurando uma bengala e com a boca murcha. Tentei ao máximo fugir disso, mas esse 

foi o maior desafio, ser uma velha crível, fugindo do lugar comum.  

Nos primeiros exercícios ministrados pelas professoras orientadoras, fui 

criando um corpo para essa personagem, a partir das referencias que eu tinha. Este 

corpo apresentava uma grande curvatura, afinal, resumidamente ela é uma velha que de 

tanto rezar acaba grudando no chão e quase virando pedra. Devido a essa informação, 

surgiu a proposta de abrir bem os dedos do pé, para que remetesse a raízes, que ficam 

plantadas no chão. 

Para fugir do tal estereótipo, uma vez que a minha velha já estava bem 

curvada, tentei para a voz dela um agudo sem falhas, que a princípio estava difícil de 

perceber. A professora Márcia Duarte assistindo a um ensaio, me deu um feedback, 

disse não notar diferença da minha voz para a voz da velha, a partir desse momento 

investi um pouco mais no agudo e também nas entonações e maneiras de falar, que 

pudesse ser reconhecido pelo espectador, como modos de um velho. 

 Durante a montagem do espetáculo, pude perceber que o contexto em que 

ela estava envolvida, dramaturgicamente, favorecia a uma leve pitada de comicidade, e 

durante a construção da cena, pudemos investir um pouco nisso, pois essa cena foi 

sugerida por mim e pela minha colega de turma Luciana Matias, que contracenava 

comigo no papel de Gigito Efraim. 

Na construção da dramaturgia dessa cena, assim como em todos os outros 

contos, era necessário uma adaptação da literatura para o teatro, e foi neste momento 

que introduzimos o humor atraves do texto, propondo o que Henri Bergson chamou de a 

comicidade das palavras, que abordei no segundo capítulo, no qual algumas frases 

sintetizavam uma situação engraçada. 

Quando a Véia da Pedra é apalpada nos seios pelo garoto Gigito, a mesma 

se assusta e diz: “Desapalpa
18

! Faz muito tempo que essa região não é visitada”. Além 

da construção da cena já sugerir um momento cômico, o cômico veio primeiramente 

pelo texto, onde neste caso, a partir do conceito de Henri Bergson, o real e ideal entram 

                                                           
18

 Neologismo criado por mim e por Luciana Matias, influenciadas pela obra de Mia Couto, repleta desse 

recurso. 
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em conflito provocando o riso, uma vez que a situação real é a que ela sugere em 

relação a sua vida sexual, e a ideal, é o que os espectadores idealizam de uma situação 

como essa, em que todo ser humano tem seus desejos e necessitam saciá-los. Como é 

possível verificar na análise que Fernando Marques faz da obra de Henri Bergson: 

 

O trânsito cômico das palavras e frases opera de duas formas básicas. Uma 

delas atinge a magnitude dos objetos; a outra, seu valor. Os pares cujos 

termos encontram-se em conflito ou contraste podem ser: grande e pequeno, 

muito e pouco, formal e familiar, nobre e vil. Esta é uma via de mão dupla e 

envolve o exagero e a degradação, processos inversos e simétricos. Outro 

par de opostos é  o que envolve real e ideal. (MARQUES, 2012, 45) 

 

Depois de toda essa construção textual e cênica para as duas personagens 

em questão, estreiamos e esse momento foi muito importante, pois depois de tanto 

tempo pesquisando e propondo, era o momento de ver na prática o que realmente 

funcionava. Acho fundamental treinar com o tempo do público, que influencia muito na 

propria cena, uma vez que o riso exige um tempo de espera do ator, para que sua fala 

seja ouvida e o espectador possa absorver o que é dito. 

Depois de cada apresentação, tinhamos uma roda de conversa a respeito do 

espetáculo, que  foi fundamental para entendermos o como tudo que pensamos e 

executamos chega para a plateia, o que eles entendem e o que os incomoda. Quando 

escutamos a mesma reclamação de muitas pessoas, significa que algo está errado, e 

dessa forma pensariamos e pensamos numa estrutura que favorecesse a compreensão do 

espectador, espetáculo no último semestre. 

 

3.2.  “O último semestre” - Diplomação em Interpretação Teatral II 

Depois de apresentar e ouvir críticas construtivas a respeito do espetáculo, 

voltamos a trabalhar no nosso projeto, onde logo nos primeiros encontros que tivemos, 

assistimos o registro em vídeo da apresentação e discutimos sobre possíveis mudanças. 

A partir disso, a equipe de dramaturgia voltou a trabalhar arduamente na nossa nova 

configuração, que começou propondo corte de cenas e consequentemente criação de 

outras novas. 

Continuamos trabalhando na construção de novas cenas e no 

aprofundamento das cenas que já tínhamos. Um momento importante aconteceu, a partir 

de uma constatação nossa a respeito dos personagens mais caricatos, pois uns estavam 

mais que os outros, logo a cena ficava desequilibrada. Trabalhamos em sutilizar alguns 

personagens e exagerar outros, até que estivéssemos sintonizados. 
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Como ficamos muito tempo parados durante as férias, senti que o processo 

demorou a começar verdadeiramente, foi então que tivemos o privilégio de receber o 

autor dos contos que serviram de inspiração pra gente, o Moçambicano Mia Couto, que 

estava em Brasília devido a II Bienal do livro e foi assistir a um ensaio aberto do 

Abensonhar. Iniciativa da doutoranda do curso de letras Vania Alves da Silva, junto às 

professoras orientadoras Rita de Almeida Castro e Alice Stefânia. 

Com a notícia da vinda dele, passamos então a ensaiar uma estrutura 

adaptada que pensamos para cumprir os 40 minutos que tínhamos para apresentar o 

nosso trabalho a ele e ao público. Foi nesse momento que repensamos a cena da Véia da 

pedra, pois esta estava longa e precisava ser repensada. Diminuímos pouco o texto, 

cortamos mais as repetições de jogos entre os dois, como a tentativa do Gigito 

desgrudar a veia do chão, tiramos também o jogo inicial dos dois, em que a velha 

assustava o Gigito e aceleramos a entrada do coro de velhas. 

Nessa segunda etapa do processo, tivemos também a oportunidade de fazer 

uma oficina de máscaras com a professora Felícia Johansson. Do muito que foi dito, 

destaco algo que estava na direção da minha pesquisa: toda máscara, para ser eficiente e 

crível, necessita de uma contramáscara que traga uma característica bem diferente da 

que se mostra mais claramente. Assim, ao construir uma personagem como Rosalinda, 

invejada de tão linda, segura de si e elegante, achei que uma boa contramáscara seria a 

tristeza exagerada, a insegurança no relacionamento amoroso, deixando-se afetar pela 

opinião dos outros. 

A partir desse conceito, tentei ampliar essas características, que já existia, 

mas talvez ainda não fossem tão claras, e por isso o incomodo que eu tinha em relação a 

ela, essa forma pela forma. Provavelmente fosse a necessidade de um contramascara 

mais clara e potente, trazendo a sua humanidade, para deixá-la mais crível e próxima do 

publico. 

Outro ponto importante que destaco da oficina, é a relevância de entrar num 

exercício aberta ao que pode acontecer, foi uma constatação importante que tive 

fazendo uma disciplina com essa mesma professora, conforme dito no capítulo I e que 

retorna 6 semestres depois. Quando entramos num exercício com ideias previamente 

elaboradas, a probabilidade de não acontecer nada é grande, pois não estamos abertos e 

sem escuta em relação ao que está acontecendo e sim executando um roteiro que foi 

criado somente na nossa cabeça. 
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Trabalhamos muito a triangulação, que é uma técnica fundamental para a 

comédia e o corpo como comunicador, pois quando colocamos uma máscara, o corpo 

passa a expressar o que muitas vezes fazemos somente com as expressões faciais. Essa 

consciência de que o corpo inteiro tem que se expressar, é essencial para o trabalho de 

ator. Como afirma Jacques Lecoq: 

Com as máscaras os gestos aumentam ou diminuem. O olhar, que tanta 

importância tem no jogo psicológico, é substituído pela cabeça e pelas mãos, 

que, a partir de então, adquirem uma importância muito grande. (LECOQ, 

2010, 100) 

 

Assim como Jacques Lecoq afirma em citação anterior, concordo que com a 

máscara temos uma noção maior do quanto nos apoiamos no olhar e nas expressões 

faciais. Eu tenho essa característica que é recorrer as caretas e aos olhos, que quando 

cobertos, não expressam mais o que eu quero e para isso, o uso da máscara ajuda a 

ampliar a comunicação do corpo do ator como um todo, e esse é um recurso que 

independente da linguagem que você esteja trabalhando, é interessante exercitar. Para 

Locoq: 

 

Qualquer que seja a sua forma, todo teatro aproveitará muito da experiência 

do ator que tiver interpretado com a máscara. Nisto, o ensino não funciona 

diretamente, mas “por tabela”, como acontece com certos treinamentos 

esportivos. Para termos um bom arremessador de peso, é preciso fazer com 

que ele corra; para formarmos um bom judoca, é preciso fazer com que ele 

pratique musculação. Tal recurso também se faz necessário no teatro. 

(LECOQ, 2010, 92) 

 

Assim como todos os ofícios, o nosso também necessita de muito trabalho 

em diversas áreas de conhecimento e prática, quanto mais preparados estivermos para 

enfrentar qualquer personagem e desafio, melhor. 

Ainda durante essa oficina, refleti em novas formas de buscar a comicidade, 

pois em dialogo sobre os exercícios, falamos sobre o cômico a partir dos contrastes e 

quebras de expectativas. Meu desafio passou a ser o como eu poderia aliar tudo que 

pratiquei e ouvi, às minhas personagens que já estavam praticamente construídas. Como 

modificar o que já havia, com as referencias que fui absorvendo. 

Levando em consideração tudo o que vivenciamos com tal experiência, eu 

parti então para a construção da nova versão da personagem Rosalinda, a partir do 

feedback da banca e da minha orientadora Cecília de Almeida Borges, tentei deixar mais 

claro o gestual da personagem, deixando-o mais preciso e repetindo-o como uma 

partitura, para que esta fosse reconhecida de imediato. 
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Selecionei alguns gestos que já existiam e os repeti, criei novos e fui 

deixando essa partitura mais orgânica, para que ainda com características 

melodramáticas, formasse essa figura própria e que esta pudesse causar o riso da plateia. 

Dessa vez também investi numa característica nova para ela, que foi fazê-la 

de forma mais birrenta, ressaltando exageradamente esse traço de sua feminilidade, 

levando em consideração que textualmente, sempre tem um embate dela, com as 

vizinhas da vila, que desejam assumidamente o Zé Paulão, seu marido. 

Para a personagem Véia da Pedra nessa nova versão, só investi em 

aprofundar uma estrutura que já existia, pois foi uma cena elogiada na banca, por ser a 

primeira estória que estabelece o jogo do contador de estória com a própria estória. 

Investi no contraste chão e céu, quando ela está presa ao chão, tentei 

enraizá-la o máximo possível, corporalmente, para que fosse bem verdadeiro este grudar 

na terra, e para que o voo fosse bem contrastante também e quando esta voava, tentei 

dar uma leveza ainda maior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 10 – “O voo da Véia”, do espetáculo Abensonhar, tirada por Fernando Santana 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo trata-se de um recorte pessoal acerca de um tema que vai muito 

além do que foi retratado, pois esse é um assunto muito vasto e amplo, com diversas 

possibilidades de abordagens. O que me instiga a querer continuar essa pesquisa, uma 

vez que o assunto tanto me interessa, é a constatação do quanto ainda tenho a aprender, 

descobrir e vivenciar no campo da comicidade. 

Essa pesquisa me exigiu escolhas do que poderia ser o mais apropriado e 

relevante dentro do meu processo de criação e tudo que vivenciei no projeto de 

Diplomação em Interpretação Teatral I.  

Muito além de querer ser inovadora, propor uma metodologia ou discutir a 

respeito de um assunto inédito, quis através desse trabalho de conclusão de curso refletir 

a partir de toda uma trajetória que se iniciou fora da Universidade de Brasília, sobre os 

recursos cômicos aplicados às personagens abordadas no decorrer dessa reflexão. O 

objetivo foi entender e embasar toda uma construção que se deu de forma instintiva, e 

consequentemente influenciada por muitos teóricos, mas não de forma consciente, na 

maioria das vezes.  

Discorro sobre determinados recursos cômicos estudados por pesquisadores 

do riso, percebendo ser importante contextualizá-los em sua época e cultura, 

selecionando e adaptando o que faz sentido para o meu trabalho, sem deixar de 

considerar a importância destes estudos para a ampliar o conhecimento sobre a 

comicidade.  

Analisar tudo o que foi construído, entender como cada recurso funciona e o 

quanto é antigo o pensamento que o embasa é de fato muito importante para o meu 

trabalho de atriz, bem como o feedback que recebemos do público tanto durante o 

espetáculo, na maioria das vezes em forma de riso, quanto depois, em comentários e 

conversas informais. 

Analisando toda a minha trajetória dentro da graduação, pude compreender 

melhor o caminho que fui traçando, puxando pela memória os exercícios e professores 

com os quais trabalhei e o quanto eles acrescentaram para a construção do que sou hoje. 

 Pude então, através deste, refletir sobre tantas coisas que aprendi até agora, 

observando as técnicas que já estão internalizadas, aquelas que utilizamos de forma 

inconsciente, e as que usamos conscientemente. Assim, é possível projetar possíveis 
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aplicações de todo conhecimento e técnicas adquiridas na minha vida profissional, a 

partir desta pesquisa. 
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