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Resumo   

O objetivo do resumo é descrever o processo de transposição de Macbeth, de 
Shakespeare, tradução de Beatriz Viégas-Faria, para a cena breve Delírios de 
Macbeth. O estudo se deu a partir da leitura e discussão da peça e de 
procedimentos de transposição. Para a recontextualização, escolhemos a quinta a 
sétima cenas do primeiro ato, e a segunda cena do segundo ato e o resultado foi a 
adaptação das personagens de Macbeth e Lady Macbeth, segundo as cenas 
escolhidas, em quatro mulheres atormentadas por delírios referentes a um 
assassinato. Utilizamos princípios de direção propostos por Antonin Artaud, no 
Teatro da Crueldade. Um deles foi apresentar a cena em uma sala onde não houve 
espaço delimitado entre palco e platéia, ficando, esta, sentada em bancos 
distribuídos pela sala.  

 

Referenciais teóricos  

 William Shakespeare (1564 – 1616) criou “Macbeth” aproximadamente em 

1600, escrita com base em acontecimentos referentes à época, trazendo relatos de 

guerras entre as linhagens nobres da Inglaterra, Irlanda e Escócia. A tragédia se 

                                                           
1  Trabalho cênico realizado no contexto da disciplina de Produção e Direção Teatral do 4º ano 
de Arte-educação da UNICENTRO, sob a orientação da professora Dra. Margarida Gandara Rauen 
(margie@unicentro.br) 

2  Acadêmicas do 4º ano do curso de licenciatura em arte-educação da UNICENTRO. Email 
(respectivamente):crlramos@hotmail.com;krika_bedin@yahoo.com.br;roseliast@hotmail.com;thayane

_and@hotmail.com   
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passa na Escócia, Macbeth é um dos generais do rei Duncan e seu destino muda 

após dar ouvidos há algumas revelações, e também pela influência de sua mulher 

Lady Macbeth, tudo isso com a finalidade de poder. A peça trata de temas referentes 

à ganância, à usurpação, à persuasão e arrependimentos. Em nossa transposição a 

persuasão foi questão preponderante no estudo das personagens, que não seguem 

diálogos lineares, mas se apresentam como em um delírio devido ao penoso fato de 

ter que convencer alguém ou ser convencida a cometer um assassinato. O fato de 

podermos escolher um tema que nos fosse mais relevante na peça original e a 

decisão entre cenas específicas da mesma foi proporcionado pelo estudo do texto 

Apropriação Criativa Dos Cânones em Novos Roteiros e Linguagens3, Margarida 

Gandara Rauen, que foi categórico no entendimento de como proceder no trabalho 

de transposição de textos clássicos, já que este aborda questões sobre como se 

reorganizar cenas e até mesmo cortá-las e porque fazer isso, sendo um dos 

principais focos a adequação de um texto canônico em outro tempo e espaço. O que 

também faz parte da proposta de Antonin Artaud quando este fala sobre transpor um 

texto canônico:  

encenaremos, sem levar o texto em consideração: 1º) uma 
adaptação de ma obra da época de Shakespeare, totalmente 
adaptada ao atual estado de perturbação espiritual, quer se 
trate de uma peça apócrifa de Shakespeare, como Arden of 
Feversham, ou de qualquer outra peça da mesma época. 
(ARTAUD, 2006, p. 115)  

 

 A abordagem de direção selecionada para o processo criativo foi, então, 

o Teatro da Crueldade. Neste, várias formas de manifestações artísticas se 

encontrariam em um só espaço e seriam interdependentes na criação de um 

espetáculo. Para isto o dramaturgo retira da palavra a suma importância que esta 

vinha tendo até então na criação de peças teatrais e passa a tratar com mais 

seriedade e destaque elementos como o gesto, a voz (estudos do sopro e do grito). 

    No teatro do sopro e do grito era que Artaud buscava uma 

reorganização do corpo, não só do artista, mas de toda a sociedade. Artaud queria 

acabar com os automatismos do corpo, permitir às pessoas que agissem de forma 

voluntária assim poderiam se posicionar de maneira eficiente perante a sociedade.  

                                                           
3
 http://www.ilhadodesterro.ufsc.br/pdf/49%20A/rauen%20A.pdf 
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Ele queria um teatro que fosse verdadeiro, que fosse vida e não que se 

bastasse em espelhar a sociedade. O teatro da crueldade:  

E, no plano da representação, não se trata da crueldade que 
podemos exercer uns contra os outros, despedaçando 
mutuamente nosso corpo, (...), mas trata-se da crueldade muito 
mais terrível e necessária que as coisas podem exercer contra 
nós. Não somos livres. E o céu ainda pode desabar sobre 
nossas cabeças. E o teatro é feito para, antes de mais nada, 
mostrar-nos isso. (ARTAUD, 2006, p. 89). 

 

Seguindo esses aspectos abordados por Artaud, vamos encenar trechos 

de Macbeth de modo a não termos uma cena linear e sim algo que mostre certa 

confusão de pensamentos e sentidos, assim, além de trabalharmos com a 

dramaturgia artaudiana, lidamos também com o contexto de teatro pós-dramático 

abordado por Hans-Thies Leman: 

No teatro pós-dramático, é manifestada a exigência de 
substituir à percepção formatizante e concludente uma 
percepção aberta e fragmentada. Desse modo, a abundância 
de signos simultâneos pode se apresentar como uma 
duplicação da realidade, parecendo simular a confusão da 
experiência cotidiana real. (p. 138)  

   

 Apesar de não utilizarmos grande quantidade de signos, essa 

“duplicação da realidade”, de que fala Lehmann, ocorre na forma como empregamos 

a voz em cena, variando entre momentos mais fortes ou fracos, e pelo fato de 

caminharmos o tempo todo pela sala gerando uma sobreposição de sons, em certos 

momentos, confusa para o público.   

 

 

Resultados 
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Tivemos como resultado uma cena de aproximadamente 5 minutos, na qual os 

elementos do Teatro da Crueldade mais abordados foram o espaço e como o 

público estava presente nele. A ausência de luz (a cena foi feita em uma sala com 

as janelas isoladas com cortina) e o uso de um incenso causaram certo desconforto 

nos espectadores5. Optamos por esses recursos a fim de conduzir o público a um 

envolvimento sensitivo com cena mais amplo do que se a mesma fosse apresentada 

em local claro. 
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4
 A foto foi feita em uma segunda apresentação, feita com a luz acesa. A cena original acontece com a luz da 

sala apagada.  
5
 Isso foi constatado em uma conversa que ocorreu no após a cena  
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