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Resumo   

Relatamos os resultados obtidos no desenvolvimento de um processo criativo que 
teve como fonte a peça Macbeth de William Shakespeare, com base em 
procedimentos dramatúrgicos e cênicos de Brecht e do teatro pós-dramático, 
incluindo a aplicação do jogo de clown. Do teatro de Brecht, experimentamos o 
distanciamento, que leva o espectador a pensar e refletir sobre os problemas 
expostos em cena.  Em laboratório, por meio de ensaios  de improvisação com 
duração de aproximadamente 30 horas, refletimos de que forma a internet influencia, 
positiva ou negativamente, a vida dos sujeitos contemporâneos. Acreditamos que a 
cena, com duração de quinze minutos, estimulou reflexões sobre o comportamento 
em relação à dependência da Internet e nos permitiu experimentar procedimentos de 
transposição de temas universais e intemporais. 
 

Fundamentação, Aplicação e Resultados. 

Segundo Viégas-Faria (2010) William Shakespeare escreveu Macbeth entre 

1605 a 1606, tratando da usurpação de poder por meio de um assassinato e 

culminando na frustração dos culpados. Dada a  temática universal e intemporal, 

enfocamos a dominação, uma vez que a esposa de Macbeth, Lady Macbeth o 

persuadiu, dominou e convenceu a usurpar o trono da Escócia, após matar o Rei 

Duncan.  Com uma analogia, fizemos a transposição refletindo acerca da dominação 

                                                           
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): debipuchera@yahoo.com.br, blue_gracy@hotmail.com ,josioliv74@yahoo.com.br, 
cissafrank@hotmail.com  
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que os meios tecnológicos atuais têm exercido sobre as pessoas. De que forma a 

internet influencia, seja ela positivamente ou negativamente, a vida atualmente? 

Para tanto, optamos pela forma dramatúrgica de Brecht e de recursos pós-

dramáticos na encenação, especialmente a cena em espaço aberto alternativo, fora 

de palco. 

Segundo Sobrinho (2010), Brecht propõe, o efeito do distanciamento do 

espectador para algo mais do que simplesmente purgar as paixões ao assistir uma 

cena, conforme o processo da catarse na tragédia, por exemplo. Tem como 

propósito, também, levar o espectador a pensar e refletir sobre o conteudo da 

dramaturgia. Sobrinho (2010) ainda afirma que para Brecht no teatro existe o não 

teatro, quando derrubamos a “quarta-parede”, a divisória de luz que “fecha” a frente 

de palco, instigando o público a perceber que a cena não é só ilusão, mas também 

história. Expandindo essa noção, experimentamos um recurso do teatro pós-

dramático (LEHMANN, 2009) utilizando um espaço cênico aberto e colocando o 

público dentro da cena, opção instigante também para o jogo de clown, selecionado 

em nossa pesquisa, numa ampla relação com a arena circense. Para Magnani 

(1984) clown vem da palavra clod, que significa camponês, colono – rústico. 

Caracterizado mais tarde como um personagem de rosto lírico, muito branco, 

ricamente vestido e com chapéu em forma de cone, contracena com outro de roupas 

pobres, ingênuo e trapalhão.  

Segundo Bolognesi (2003), o clown estreou no picadeiro como um cavaleiro 

desajeitado, que cai constantemente do animal e o monta de traz para frente, dentre 

outras proezas. O contato com outras modalidades artísticas dos saltimbancos 

provocou a adoção do mesmo procedimento para com as demais habilidades. 

Assim, criaram-se clowns saltadores, acrobatas, músicos, equilibristas, malabaristas, 

etc. Contudo, para todos esses tipos prevalece o intento maior de provocar 

relaxamento cômico. 

O método de ensaio foi por meio da improvisação com duração de 

aproximadamente 30 horas, no Laboratório de Artes do Campus Santa Cruz. A cena 

exigiu a produção de um vídeo baseado em trechos do texto original de Macbeth, 

com falas específicas de Lady Macbeth, gravado e editado no programa Movie 
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Maker3 de edição. O vídeo foi projetado no início da cena. Também foi produzida 

uma paisagem sonora característica de tons de diversos aplicativos e outras 

músicas foram recortadas e alteradas num programa chamado Audacity4. Foram 

feitos cartazes contendo informações para o público desde a sua entrada  no espaço 

cênico e outros cartazes que faziam parte da cena propriamente dita, causando o 

distanciamento proposto por Brecht e um folder com um questionamento sobre o 

tema, a fim de instigar a reflexão. Também elaboramos a gravação de áudio das 

informações de um manual sobre como utilizar a internet e a confecção de um 

manual gigante como objeto cênico que era manuseado enquanto o manual sonoro 

era reproduzido. Tínhamos em cena um assistente que projetava o vídeo, fazia as 

mudanças das músicas e trazia o manual gigantes para o clown. Durante a primeira 

etapa de transposição dramatúrgica, elaboramos um roteiro, o qual trazia a história 

de um soldado trapalhão que não sabe usar a Internet. 

A cena começa com o pronunciamento em off da Lady Mac Intosh. Depois 

todo o elenco, composto do seguinte modo:  soldado clown, feito por Larissa; 

soldado 1, feito por Débora; soldado 2 e Lady Mac Intosh, feito por Josiane; e a 

assistente de cena, Graciana (figura 1): 

 

                                                           
3
 Software gratuito de manipulação de vídeo. Disponível em: 

http://www.baixaki.com.br/download/windows-movie-maker-2.htm 
4
 Software gratuito de manipulação de áudio. Disponível em: http://audacity.sourceforge.net/ 
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Foto Margarida Gandara Rauen, tirado aos 23 de maio de 2012, no 

Laboratório de Artes da Unicentro. 

 

Os soldados, como se aguardassem numa lan house se posicionavam em 

frente a um computador, com o desejo de usar a internet. Enquanto a página da 

internet estava abrindo o clown tentava ficar em primeiro lugar, em tentativas de 

furar a fila que aconteciam a partir de seu jogo de enganação, tentando distrair os 

outros para que saissem da fila. Quando o clown consegue ficar em primeiro lugar 

na fila, e então usar o computador, ele descobre que não sabe usar a internet. Por 

isso, ele precisa de um manual que lhe é dado pela assistente de cena. O clown 

começa a ler o manual. A própria autora do manual, Lady Mac Intosh (voz em off), 

sugere que o clown copie uma parte do manual que ela considera importante. 

Enquanto copia, um espirro da assistente faz com que o clown se desconcentre e 

risque o manual. O clown tenta arrumar o manual, com muitas trapalhadas, mas não 

consegue e desiste. Depois disso, Lady Mac Intosh aparece e propõe para o clown 

que ele domine o mundo com ela através da internet e lhe joga uma bexiga gigante, 

que ele passa a jogar para o público, provocando a alegre participação de todos no 

espaço aberto. 

Na elaboração e nos ensaios para a peça foi discutido o quanto a internet 

está presente na vida contemporânea e até que ponto essa dominação é um fator 

negativo ou positivo. Acreditamos que a cena, com duração de quinze minutos, 

estimulou reflexões sobre o comportamento em relação à dependência da Internet e 

nos permitiu experimentar procedimentos cômicos de transposição de temas 

universais e intemporais. 
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