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Resumo   

Tendo como fonte a peça Macbeth de Shakespeare, na tradução de Beatriz Viégas-
Faria, apresentamos os resultados do processo criativo da cena breve “Mac-
omunando”, obtido na disciplina de Produção e Direção Teatral  do 4º ano de Arte-
Educação da UNICENTRO. O estudo se deu a partir da leitura e discussão da peça, 
a transposição das personagens como tipos comuns atuais de três serviçais, um 
homem e uma mulher que vivenciam conflitos hierárquicos e a transformação dela 
numa dança-teatro. Utilizamos princípios de direção dos coreógrafos Rudolf von 
Laban e Ciane Fernandes, produzindo notação da movimentação, técnicas de 
preparação corporal e encenação baseada no método estudado, resultando numa 
produção teatral contemporânea, com características pós-dramáticas. 

Referenciais teóricos  

 A dança-teatro vem dialogando com as tendências contemporâneas, 

traduzindo-se em novas formas cênicas, características do teatro pós-dramático. Na 

nossa abordagem, signos teatrais são utilizados simultaneamente, rompendo com o 

“textocentrismo” do teatro tradicional, utilizando-se mais do corpo como uma 

manifestação auto-suficiente.  

                                                           
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): cali_rs@hotmail.com, katiane_pho@hotmail.com, rafafritz_10@hotmail.com 



 

IX Simpósio de Arte-Educação: Confluências 

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

 De acordo com Lehmann (2007, p. 138), “no teatro pós-dramático, é 

manifesta a exigência de substituir à percepção uniformizante e concludente uma 

percepção aberta e fragmentada”. Além disso, o autor confirma a ideia da 

corporeidade sendo suficiente, quando ele afirma que “no teatro pós-dramático, a 

“comunicação” do corpo mudo se emancipa do discurso verbal” (2007, p. 348). 

 Nessa perspectiva é que se desenvolveu o presente projeto, atentando para 

as principais características dos autores abordados, como descrito na sequencia, 

onde é enfatizado todo o processo de criação. 

 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 

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 conta uma história 

clássica de ambição frustrada, ganância, usurpação, persuasão e 

arrependimentos.(SHAKESPEARE, 2010). 

 Entre os temas da peça, o que chamou nossa atenção foi a questão da 

usurpação do poder, bem como o poder de persuasão feminino. Para realizar a 

transposição, optamos pela ênfase nas cenas: VII do primeiro ato e II e III do 

segundo ato. A abordagem escolhida retrata as características das personagens 

principais, tornando possível elenca-las a fim de elaborar a transposição dessas 

personagens para os dias atuais. 

 A partir da decisão dos temas da pesquisa, é que escolhemos trabalhar com 

Ciane Fernandes, com a dança-teatro, sendo esta analista de movimento pelo 

Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies. Seu método se refere à Rudolf von 

Laban, que analisou o movimento da técnica corporal de tal maneira, que pode ser 

utilizado nas mais diversas linguagens artísticas. Ele desenvolveu teorias sobre o 

espaço e dinâmicas de movimento, bem como, sistemas de notação, como uma via 

de exploração simbólica e lingüística do movimento na construção de memórias 

corporais. (FERNANDES, 2006, p. 23) 
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 No teatro, o sistema Laban se apresentou como forma de treinamento 

corporal do ator e linguagem capaz de promover e multiplicar os sentidos, 

considerando cada movimentação como uma cadeia de significações. (FERNADES, 

2006, p.24). Ciane Fernandes atribui ao método a expansão de possibilidades 

expressivas, não restrita ao clássico, podendo ser aplicado em vários contextos. 

(FERNADES, 2007, p.7). 

 Os ensaios aconteceram tendo como base as referências acima, tendo 

duração de aproximadamente 10 horas, sendo feito já no local de apresentação, o 

cinema da Unicentro, Campus Santa Cruz. A cena exigiu a produção de iluminação, 

bem como de figurinos, que foram definidos como modelos basicamente iguais, 

modificando apenas a cor da parte superior de cada uma, de acordo com a 

simbologia adotada para a demonstração da hierarquia das personagens. 

Resultados 

 Durante a primeira etapa, de transposição dramatúrgica, elaboramos um 

roteiro que trouxe as personagens Macbeth, Lady Macbeth e os serviçais, para os 

dias atuais. Retiramos as principais características das mesmas e as transformamos 

em movimentação cênica. Após muitas discussões, partimos para a experimentação 

prática mas movimentações pensadas, formando uma sequência para a dança-

teatro. 

 A cena se deu em quatro momentos: no primeiro, fora sugerido rotina através 

da movimentação repetitiva das personagens, como no cotidiano de serviçais; no 

segundo, duas personagens interagem imprimindo poder e submissão; na terceira, 

três personagens movimentam-se, usam falas em diferentes níveis, indicando 

hierarquia de classes; no quarto, personagens aparecem se movimentando e 

pronunciando como fonte de sedução e dominação. 

 Para toda a sequencia, foi produzida uma notação da movimentação, tendo 

em vista que essa notação possuía muitos elementos em aberto, não sendo uma 

representação exata da reprodução, traduzindo-se numa partitura mais interpretativa 

do grupo. 
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