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Resumo  
Tendo como fonte a peça Macbeth, de William Shakespeare, na tradução de Beatriz 
Viégas-Faria, relato os resultados do processo criativo da cena breve “Lady 
Richthofen” realizada no contexto da disciplina Produção e Direção Teatral, como 
transposição fundamentada na dramaturgia de monólogos de Denise Stoklos, mas 
concebida para uma experimentação em espaço alternativo, um dos recursos do 
teatro pós-dramático (LEHMANN, 2009).  
 

O objetivo deste resumo é apresentar os resultados de um exercício de transposição 

dramatúrgica e cênica. Inicialmente, considero o enredo da peça Macbeth, que 

serviu de base para a transposição ao século XX, apropriando William Shakespeare 

(1564-1616). A peça Macbeth foi escrita sob encomenda para a coroação de James 

I, rei da Escócia como rei também da Inglaterra e da Irlanda. No enrredo Macbeth e 

Banquo generais do exercito do Rei Duncan de quem são primos vencem uma 

revolta chefiada pelo Barão de Cawdor que se aliava aos noruegueses. A fama dos 

valentes generais precedia sua volta da expedição e o rei já lhes era agradecido. No 

caminho de volta eles se deparam com feiticeiras que prevêem que Macbeth será o 

novo Barão de Cawdor e no futuro o novo rei.   

Pouco depois Macbeth é eleito Barão de Cawdor, e, convencido com a precisão das 

revelações escreve uma carta à sua esposa, Lady Macbeth narrando os 

acontecimenos. A gananciosa Lady Macbeth propõe então que assassinem o Rei 

para que o governo passe às mãos de Macbeth. Hesitante no inicio Macbeth 
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sucumbe à tentação e convida Duncan para se hospedar em seu castelo. Quando o 

Rei adormece Macbeth o mata impiedosamente.  

Macbeth assume o trono, mas sua consciência não o perdoa, aculpa o persegue e 

ele segue cometendo atos de insana violência, como assassinar seu amigo Banquo. 

Macbeth se desequilibra radicalmente ao saber que sua esposa, não suportou os 

fantasmas que lhe perseguiam a consciência e cometeu suicídio. E Macbeth é 

assassinado pelos seus inimigos. 

A peça traz entre seus temas o regicídio tão comum nas monarquias medievais, trás 

também a sede de poder aliada ao misticismo medievo, a ambição e a culpa tão 

humanas. Dentre os temas da peça a usurpação do poder destacou-se para a 

produção desta cena breve. Pesquisou-se então Denise Stocklos e o Teatro 

Essencial. 

Essencial porque trata só de acontecimentos 

que pertencem à natureza humana, não de 

comportamentos ocasionais, e essencial 

porque usará apenas recursos que são 

básicos, de uso possível a qualquer um, que 

vem das expressões de corpo e das 

expressões do mental e das expressões do 

emocional3 

 

Denize Stocklos defende que no teatro essencial o ator seja seu próprio produtor, 

escolhendo o texto, a movimentação e/ou a adaptação do texto. No teatro essencial 

o ator expressa algo que lhe toca pessoal e coletivamente, partindo da 

individualidade para chegar ao coletivo. 

No teatro essencial o ator re-apresenta uma cena que recorta do cotidiano, e através 

do palco o público permite o dialogo sobre a reflexão deste recorte que de alguma 

forma emocionou o ator.  

Nesta passagem, da "permissão por ser lúdico": 

"ah, é apenas teatro", pensa o público e só assim 

lhe abre as comportas do humor, da reflexão, da 
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memória, da ideologia, acontecendo então o que 

chamamos de teatro essencial.4 

 

O Teatro essencial se afasta do diálogo dramático uma vez que o personagem 

revela-se também performer, o ator que se expõe, quebrando a ilusão e a empatia 

par ao público, ele “não tem vida própria, mesmo que retirado de parte da história, 

ou que tenha raiz na veracidade de sua vida. O que o ator usa e busca é dar um 

corpo e uma voz ao "outro escolhido" 5 

Tendo em vista que o teatro essencial tem características pós-dramáticas, 

desenvolvo a pesquisa cênica em espaço alternativo. No teatro pós-dramático o 

espaço cria possibilidades perceptivas não comuns, retirando o espetáculo da caixa 

cênica, e rompendo com a frontalidade do palco. Trazendo a peça aos lugares 

cotidianos e reais na manifestação teatral.  

No teatro pós-dramático o espaço se torna uma 

parte do mundo, decerto enfatizada, mas pensada 

como algo que permanece no continuum do real: um 

recorte delimitado no tempo e no espaço, mas ao 

mesmo tempo continuação e por isso fragmento da 

realidade e da vida. (Lehmann, 2007, p. 268) 

 

No processo criativo separou-se da peça Macbeth os temas relevantes à 

transposição, e em seguida se fez uma análise do caso de assassinado do casal 

Richthofen que chocou a opinião pública brasileira em 2002. 

O caso Richthofen refere-se ao assassinato de Manfred e Marisia Von Richthofen 

em 30 de outubro de 2002. 6 Os assassinos confessos Daniel e Christian Cravinhos 

freqüentavam a  casa do casal já que Daniel era namorado de Suzane, filha do casal 

e também indiciada no processo. O caso foi exibido na mídia até esgotar-se, e a 

cobertura do julgamento aconteceu ao vivo nas redes de televisão.  
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Suzane Von Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão, mas não sem antes 

tentar de todas as formas comover a opinião pública, como quando deu uma 

entrevista ao programa dominical da rede Globo Fantástico em que forçava as 

lágrimas7. 

Durante o julgamento mostrou-se fria e sem emoções, e enquanto os irmãos 

Cravinhos constantemente eram retirados do tribunal por não conterem a emoção a 

única emoção demonstrada por Suzane foi vergonha quando o promotor do caso leu 

as cartas de amor de Suzane e Daniel. 8 

Após a organização do roteiro, utilizou-se o método de ensaios e a repetição das 

falas até que se atingir o método desejado de atuação, durante 18 horas, utilizando-

se para estes ensaios o laboratório de arte educação, e o auditório Francisco 

Contini, na Unicentro.  
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