
 

IX Simpósio de Arte-Educação: Confluências 

Guarapuava, UNICENTRO, v.1, n.1 (2012). ISSN 2316-1418 

 

 

 

CENAS DE MACBETH – “CÃO DESEJADO” 1 

Priscila C. Silvestre, Valdoni R. Batista, Leonides L. Medeiros2, Margarida G. Rauen 
(Orientador)3. 

 

Palavras-chave: processos criativos, dramaturgia, encenação.  

 

Resumo: Apresentamos os resultados do processo criativo da Cena “Cão 
desejado,” tendo como foco a sedução feminina existente na peça Macbeth, de 
William Shakespeare, identificada em Lady Macbeth, personagem que persuadiu o 
marido – Macbeth – a assassinar o rei Duncan. A partir da definição do tema 
pesquisamos a passagem bíblica de Sansão e Dalila e também fragmentos 
históricos referentes a mulheres sedutoras. Utilizamos os princípios de 
distanciamento de Brecht, procurando criar uma visão singular dos objetos cênicos, 
refletindo acerca dos episódios retratados na peça encenada por meio de analogia 
entre comportamentos femininos daquela época e da atual, direcionando o 
espectador a desalienação ideológica e conduzindo-o para além do estético em 
direção à reflexão. 

 

Apresentação 

Tendo como fonte a peça Macbeth de William Shakespeare, na tradução de 

Beatriz Viégas Faria, apresentamos os resultados do processo criativo da Cena 

“Cão desejado”, realizado na disciplina de Produção e Direção Teatral. A peça 

Macbeth é uma tragédia de ambições frustradas e ganância. De acordo com 

ROSAKIS (2002) a dramaturgia é desenvolvida a partir de um fato histórico ocorrido 

na Escócia, em 1040. 

                                                           
1
  Pesquisa realizada no contexto da disciplina de Produção e Direção Teatral, 2012. 
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Foi selecionado o ato I, cena VII da peça, o qual sugere que o assassinato 

ocorre devido à insistência e poder persuasivo de Lady MacBeth. Mantivemos o 

texto da tradução, mas propusemos novos personagens, que desempenharam 

papéis intemporais estabelecendo relações com o período escolhido, ou seja, a 

época bíblica e a atualidade. Na encenação, complementamos a transposição, com 

o objetivo de aplicar o método de distanciamento de Bertolt Brecht (2005). 

Neste sentido, a proposta se relaciona com a transposição de cânones,  

tendo como fonte uma obra Shakespeariana e trabalhando com os procedimentos 

de resignificação, tais como, a escolha de figurinos atuais, seleção e discussão de 

conflito em uma nova peça realizando diálogo com outras épocas (RAUEN, 2005, 

p.373 e 378).  

A transposição foi baseada nos princípios ideológicos patriarcais da época, 

porém com uma inversão de valores ao mostrar que as vontades da mulher - figura 

frágil e inferior - direcionam as ações do homem - figura masculina, responsável, que 

deve honrar sua condição - que, está simbolicamente como chefe de família, assim 

abordado no Antigo Testamento. 

A intemporalidade da obra, segundo Jauss, permite ao receptor/espectador 

a formação do juízo estético, justamente por ela se basear “nas instâncias de efeito 

e recepção, comparando os “dois efeitos” de uma obra, o atual e o desenvolvido 

historicamente (a obra ao longo do tempo) 4.  

Uma peça encenada por meio dos procedimentos de Brecht, ao provocar o 

distanciamento, tende a causar reflexão no público, ou seja, pelo fato de não 

envolver o espectador com a irrealidade/ilusão, permite que reflita sobre o que está 

assistindo. Espera-se que em decorrência da experiência, o espectador torne-se 

apto a uma ação transformadora enquanto sujeito histórico, social e cultural. 

 

Descrição da etapa atual 

Visto que a peça transposta foi criada para palco italiano com todos os 

recursos de iluminação e projeção multimídia, pretendemos reelaborar a fim de 

adaptá-la para o espaço cênico do Laboratório de Artes. Nestas condições, a cena 

encontra-se em processo de recriação. 

                                                           
4
 Disponível em http://www.users.rdc.puc-rio.br/imago/site/recepcao/textos/livia2.htm Acesso em 22 

mar 2012. 

Excluído:  
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Metodologia 

A partir da leitura da peça realizamos a apropriação do cânone 

Shakespeariano tendo como foco a persuasão feminina. Pesquisamos os princípios 

de distanciamento de Brecht, relacionando com fragmentos históricos e atuais, 

considerando a Estética da Recepção de Hans Robert Jauss. Pesquisamos também 

personagens bíblicos tais como, Sansão e Dalila. Utilizamos os métodos de ensaio 

durante 6 horas em sala de aula e no auditório Profº Francisco Contini. A cena exigiu 

produção audiovisual, iluminação e espaço específico. Contamos com o apoio do 

Departamento de Recursos Audiovisuais, Diretoria de Cultura e Estúdio de TV. 

Durante a primeira etapa de transposição dramatúrgica, elaboramos roteiro baseado 

na passagem bíblica de Sansão e Dalila, desenvolvendo um terceiro personagem, - 

a Voz interior de Sansão. Tal passagem se relaciona com fragmentos atuais - 

figurino, penteado, partes do texto, também flashes de acontecimentos históricos 

referentes à persuasão feminina em formato de notícia televisiva. Estabeleceu-se 

analogia entre os comportamentos femininos daquela época e da atual. O roteiro 

teve 5 pautas. Resultando em 15’’ de cena. 

 

Resultados 

Retomando o projeto de encenação, percebemos que a criação cênica 

estava coerente com a proposta e os objetivos haviam sidos superados.  

O efeito de distanciamento acorreu por meio das notícias televisivas sobre 

mulheres históricas que foram persuasivas, dentre elas, Joana D’Arc e Cleópatra. A 

imagem do jornalista que faz a programação atual da universidade, não possibilitou 

a ilusão, sendo assim, criou-se um diálogo com a realidade, abrangendo três 

tempos: o atual – jornalista e vestuário, histórico – notícia, e o bíblico – a cena em 

palco.  

 

Conclusões 

Embora sendo atores amadores e considerando que o curso de graduação, 

licenciatura em Arte-Educação não tem esse caráter, conseguimos cumprir a 

proposta. O fato de propormos um texto, tendenciosamente dramático, colaborou 

para que a interpretação de personagens sem o devido preparo propiciasse aspecto 
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de distanciamento, pois, quando interpretávamos Dalila, Sansão e a voz interior, 

continuamos desempenhando nosso papel social comum, ou seja, de sujeitos 

Históricos. 
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